
 21-72ص ص، (2020هخىبش)أ 04: / اللـــذد 02 املجلذ
 للتربيت الخاصتاملجلت الللميت 

2857-2682:  ISSN 

The Online ISSN : 2682-423x 
 

 

سيبي كائم كلى الىمزحت لخىميت الحصيلت اللوىيت لذي روي اطؼشاب بشهامج جذ

 ألاوجيزميينالاًىىالليا 

A Training Program based on Modeling for Developing 

Vocabulary among Children with Echolalia in autism disorder 
 

  أ/ محمذ هصش الذًً محمذ كبذ العميم

  حمهوعٍت مهغ الٗغبُت ،حامٗت اإلاىوُٞت
Email: mnasr22998@gmail.com 

 20/09/2020جاسيخ اللبىٌ:                                                      28/08/2020جاسيخ الاظخالم: 
 

 ص البحث:معخخل

بي ٢اثم ٖلى الىمظحت لخىمُت الحهُلت اللٛوٍت بٖضاصيهضٝ البدث الحالي بلى   بغهامج جضٍع

ً ؤَٟا٫ الا٩ًواللُا،حنُمطوي ايُغاب الا٩ًواللُا ألاوجحز  لضى   وج٩وهذ ُٖىت البدث م

 ً بُت ج٩وهذ م ً مجموٖت ججٍغ ً طوي ايُغاب ألاوجحزم، و٢ض  6ألاوجحزمُحن م  ؤَٟا٫ م

٪ قوبلغ بٖضاصالبدث ٖلى م٣ُاؽ ٧اعػ لخ٣ضًغ حصخُو ألاوجحزم  قمل  : 1981) اٍع

 اٖضاص الباخث( والبرهامج  لت اللٛوٍت )(، وم٣ُاؽ الحه2004ُهضى ؤمحن  حٍٗغب

بي.و٢ض   ًلي: بلى ما جونلذ الىخاثجالخضٍع

ُت - ب  جوحض ٞغو١ طاث صاللت اخهاثُت بحن مخوؾُاث عجب صعحاث ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ

ٟا٫ ألاجحزمُحن في الخُب٣ُحن ال٣بلي و البٗضي في اإلاٟغصاث اللٛوٍت ٖلى م٣ُاؽ  ً ألَا  م

 ح الخُب٤ُ البٗضي.الحهُلت اللٛوٍت لهال

بُت-  جوحض ٞغو١ طاث صاللت اخهاثُت بحن مخوؾُاث عجب صعحاث ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ

ٟا٫ ألاجحزمُحن في الخُب٣ُحن ال٣بلي و البٗضي في جغ٦ُب الجمل ٖلى م٣ُاؽ  ً ألَا  م

 الحهُلت اللٛوٍت لهالح الخُب٤ُ البٗضي.

بُتجوحض ٞغو١ طاث صاللت اخهاثُت بحن مخوؾُاث عجب صعح  اث ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ

ٟا٫ ألاجحزمُحن في الخُب٣ُحن البٗضي و الخدبعي ٖلى م٣ُاؽ الحهُلت اللٛوٍت.  ً ألَا  م

 ألاوجحزم. ؛ؤلا٩ًواللُا ؛الحهُلت اللٛوٍت ؛الىمظحت اليلماث املفخاحيت:
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Abstract: 

 

Current research aims at preparing a training program based 

on modeling for developing vocabulary among children with 
Echolalia in autism disorder. The sample consisted of an 

experimental group of (6) children with autism. Autism diagnosis 
cars scale (Eric schopler, 1981: translate by Huda Amend, 2004) , 
and Vocabulary scale  ( prepared by the researcher), were used as 

tools for research. It was concluded the following: 
-There were statistically significant differences between mean 

degrees of children with autism in the experimental group in both 
pre and post measurements in language terms on vocabulary scale 
in favor of post measurement. 

-There were statistically significant differences between mean 
degrees of children with autism in the experimental group in both 

pre and post measurements in language terms on vocabulary scale 
in favor of post measurement. 

-There were no statistically significant differences between mean 

degrees of children with autism in the experimental group in both 
Post and follow - up measurements on vocabulary scale. 

Key Words: Modeling ; Vocabulary ; Echolalia ; Autism. 

  

 ملذمت:

مخضازل وم٣ٗض ًٓهغ ٖاصة زال٫ الؿىواث الثالر  ٌٗخبر ألاوجحزم  ايُغاب هماجي

خمحز ب٣هوع ؤو جو٠٢ فى همو ؤلاصعا٥ الحس ي واللٛوي و بالخالي فى  ً ٖمغ الُٟل ٍو ألاولى م

هووواخب طلووو٪ وووو   هموووو ال٣وووضعة ٖلوووى الخوانوووول الاحخمووواوي والوووخٗلم والىموووو اإلاٗغفووووي ، ٍو هٖؼ

اوسحابُت )ٖؼلت احخماُٖت( واوٛال١ ٖلوى الوظاث وحمووص ٖواَٟي واهٟٗوالي، ٦موا ؤهو   جوؼ 

حر اللٟٓي واللٗب الخسُلي   . وؤلابضاويفى جُوع اإلاهاعاث الاحخماُٖت والخوانل اللٟٓي ٚو

(Travis & Geiger, 2010:42) 

ضام ؤن جُووع اللٛوت لوضي الُٟول ألاوجحزموي جدوضر ٖلوي مغاخول جبوضؤ موً الاؾووخس

ال ًخو٢و٠ ٖىووض  اجي للٛوت، بال ؤن الُٟول ألاوجحزمويالاؾوخسضام الٟٗووي الخل٣وو ؤلا٩ًوواللي بلوى

م جُوعه، بط ًدضر اعجضاص للُٟول فوي الاؾوخسضام ؤلا٩ًوواللي  خض الاؾخسضام ؤلا٩ًواللي ٚع

بؿبب الاهخ٣ا٫ ٚحر اإلاىاؾب مً اللٛت الجكخالخُت الصحُدت بلي اللٛت الخدلُلُت بهوعة 
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ٞٗلي ال٨ٗـ مما ًدضر لضي الُٟل الٗاصي ٞةن بهخاج ال٨الم لضي الُٟل   ٚحر هاضجت

ألاوجحزمي ًخم في ق٩ل ؤحؼاء وقظعاث مً ٖباعاث حؿخسضم بهوعة ؾِئت زاعج الؿُا١، 

وجحزمووي، والعوووي ٖبوور ٖ هوووا ٧ووواهغ وهووظا موووا ًٟؿووغ  مكووو٩لت ال٨ووالم ؤلا٩ًوووواللي لووضي الُٟووول ألا 

وت ٚحور اإلاىاؾوبت   والعوي ال ًوخم ٞاهوا  ( (Kanner, 1946:52 للمو٢و٠بمهُلح اللٛوت اإلاجاٍػ

 ّ ؤو ال٩لماث ٧ي جىاؾب ؾُا٢اث  relevant metaphoric languageبٖاصة جغ٦ُب لأللٟا

 اجهالُت حضًضة، بل م ها او٩ٗاؽ و٢لب للًماثغ، واؾخسضام زاَئ ل .

خطح        ٖىوض ٣ًو٠ ألاوجحزمي خُوث بهو  للُٟل الخوانل ؤلا٩ًواللُا حٗو١  ؤن طل٪ مً ٍو

 الُٟول بو  ٣ًووم مخٗموض ٚحر ؾلو٥ آلالي )الخل٣اجي( خُث به  ال٨الم جغصًض مً الٗمغ هظا

وبت ًل٣وي بوظل٪ ألاوجحزموي وهوو  الاحخمواوي الخٟاٖول جىٓوُم بهوضٝ اللٛوت اؾوخسضام فوي نٗو

ً  م٘ والخوانل ٟا٫ هاالء ؤن ٦ماآلازٍغ  ٣ٞض ٖاصي ٚحر ٖىضهم اللٟٓي الخوانل ٩ًون  ألَا

ٟوا٫ ال ٨ًوغع  ونهوا العوي ٩لمواثألَا ُٟوي بكو٩ل ٌٗٞغ  ال لل٨والم اإلاغضو ي الترصًوض وهوظا ٚحور ْو

  (Wray,2011:14) ؤو موا٠٢ بؿُا٢اث ال٨الم اؾخسضام ٖلي الُٟل ٌؿاٖض

 مشيلت البحث

 :في الؿاا٫ الغثِـ الخاليٍم٨ً جدضًض مك٩لت الضعاؾت و 

بي للبرهامج ًم٨ً هل  لضي اللٛوٍت حهُلتال جىمُت في ٌؿهم ؤن الىمظحت ٖلى ال٣اثم الخضٍع

ٟا٫  ؤلا٩ًواللُا ألاوجحزمُحن؟ ايُغاب طوي  ألَا

  :ويخفشق كً هزا العؤاٌ الشئيغ ألاظئلت الفشكيت الخاليت

بي البرهامج ما ٞاٖلُت - ٟا٫ لضي اللٛوٍت اإلاٟغصاث همو في الخضٍع  ايُغاب طوي  ألَا

 ألاوجحزم؟

ٟا٫ طوي ايُغاب - ؤلا٩ًواللُا  هل جسخل٠ الحهُلت اللٛوٍت لضي ُٖىت مً ألَا

 ألاوجحزمُحن ٢بل وبٗض جُب٤ُ البرهامج ؟

هول جسخلوو٠ الحهووُلت اللٛوٍووت بٗووض الخُبُو٤ البٗووضي والخدبعووي لووضي ُٖىووت مووً  -

ٟا٫ طوي ايُغاب ؤلا٩ًواللُا ألاوجحزمُحن ؟  ألَا
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  أهذاف البحث:

 : آلاحيفى  الحالي جخمثل ؤهضاٝ البدث

بي بغهامج بٖضاص - ٟوا٫ لوضي اللٛوٍوت لحهوُلتا ىمُوتالىمظحوت لخ ٖلوي ٢واثم جضٍع  ألَا

 .ؤلا٩ًواللُا ألاوجحزمُحن ايُغاب طوي 

بي ٞاٖلُوت موً الخد٣و٤ - ٖىوض هواالء  اللٛوٍوت الحهوُلت جىمُوت فوي البرهوامج الخوضٍع

ٟا٫   .ألَا

ٟا٫ ألاوجحزم ٧وؾُلت للخٗلم.  -  الو٢وٝ ٖلى مضى مالثمت الىمظحت أَل

    :ؤهمُت البدث الحالي فى آلاحي جإحي أهميت البحث :

  الىـشيت: أوال: ألاهميت

 زُوعة وؤقضها الحالُت الىماثُت ٞئاث الايُغاباث مهمت مً ٞئت بدثال ًدىاو٫  -

   اللٛت. وا٦دؿاب  الاحخماوي وجٟاٖل  الُٟل شخهُت ٖلي جإزحر لها والعي

ؤن الحهوووُلت اللٛوٍوووت جمثووول حاهبوووا ؤؾاؾوووُا موووً حواهوووب ال٣هووووع لوووضى هوووواالء  -

ٟا٫.   ألَا

 يليت:     ثاهيا: ألاهميت الخؼب

  :جإحي ؤهمُت هظا البدث مً     و    

وت جُبُو٤ فوي الحوالي الضعاؾوت هخواثج موً الاؾوخٟاصة بم٩اهُت -  الاحخمواوي الوخٗلم هٍٓغ

ٟوا٫ طوي  ٖلوي وٞىُاتهوا  بًجابُوت بموا بيخواثج  ؤلا٩ًواللُوا والخوغوج  ايوُغاب ألَا

ت. البِئت م٘ ًدىاؾب  اإلاهٍغ

ض مً ٖضص اإلاٟغصاث اللٛوٍوت ؤن الخضٍعب ٌٗمل ٖلى جىمُت اإلاهاعاث ال - ٍؼ لٛوٍت، ٍو

ؿواٖض الُٟول ٖلووى الوضزو٫ فوي خوواع مو٘و  ًاإلا٨دؿوبت، َو ، وهوو موا ًخُلووب آلازوٍغ

مى  ؤن ٌؿخسضم اللٛت في ؾُا٢اث طاث مٗنى ؤي ؤه  ٌؿهم في جىمُوت الحهوُلت 

 اللٛوٍت.

وو٘و  - ٟووووا٫ للمٟوووغصاث اللٛوٍووووت ٌؿوووواٖضهم ٖلوووى الخٟاٖوووول مو ؤن ا٦دؿووواب هوووواالء ألَا

ً خوانل مٗهوم، وهوو موا ٢وض ٌؿوهم فوي جُووع اإلاهواعاث الالػموت ألصا هوم وال آلازٍغ
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جٗلووو  مخُلبوووا ؤؾاؾوووُا فوووي بوووغامج الخوووضزل  ُٟي فوووي الؿوووُا٢اث الُومُوووت، ٍو الووْو

الخانت بهم.٦ما ؤن بوغامج الخوضزل للحوض موً مكو٨الث ال٣هووع اللٛووي ًمثول 

ت ٖ حاهبا هاما فوي الٗمول اإلا وي ٟوا٫ طوى ايوُغاباث الخوانول بهٟو اموت م٘و ألَا

لى عؤؾهم ؤَٟا٫ ألاوجحزم.  ٖو

 مصؼلحاث البحث:

 Autisme:  ألاوجيزم -

ّ ٖلى الخوانل اللٟٓي والٛحر لٟٓي والخٟاٖل الاحخماوي  هو ايُغاب ًازغ بك٩ل ملحو

وبت فووي  وهالخٔو ؤٖغايو  ٢بول ؾوً الثالثوت مووً الٗموغ، واإلاهوابون بواألوجحزم ًٓهوغون نٗو

ً، مك٨ال  ث في الخوانل، جإزغ همواجي فوي الجواهوب جُوٍغ الٗال٢اث الصخهُت م٘ ألازٍغ

وبت فووووي ال٣ُووووام بوووغصة ٞٗوووول مىاؾووووبت ُوووت والاحخماُٖووووت والحغ٦ُووووت، ونووٗو للؿووووُا٢اث  اإلاٗٞغ

 (Schopler& Reichler,1980:96)           وألاخضار البُئُت

    Echolalia :إلاًىىالليا -

و ٣هووض باال٩ًواللُووا ؤنهو غاع ال٨ووالم ًٓهووغ مووً ج٨وو ا ايووُغاب فووى ٖملُووت الخوانوول اللٟٓوويٍو

ؤن الُٟل ٌُٗض الٗباعاث ٦ما هوي فوي  ؤيمباقغة بٗض ؾماٖ  ؤو بٗض و٢ذ ٢هحر ؤو َوٍل 

 (Prizant & Duchan, 1981:242)مو٢ٗها ٚحر اإلاىاؾب زال٫ الحضًث . 

   Modeling :     الىمزحت

ً وج٣لُوضهم وجخًومً  ها )باهضوعا( ؤنها حُٛحر فوي ألاصاء هدُجوت إلاالخٓوت ؾولو٥ آلازوٍغ ٌٗٞغ

ووووخٗلم صون ؤن                 وووووطج، و٢ووووض ًدووووضر الو وووو٤ مالخٓووووت ألاهمو ووووً ٍَغ حٗلووووم اؾووووخجابت حضًووووضة ٖو

(Bandura,1971,10)    .
ً
 جٓهغ اؾخجاباث مخٗلمت ٞوعٍت بل ٢ض ًدضر الخ٣ا

 Vocabulary: الحصيلت اللوىيت  

ُوت ٌؿوخُُ٘ ؤن  ٖضص اإلاٟغصاث العي هي ٨ًدؿبها الُٟل وجهبذ حؼءا مً مضزغاج  اإلاٗٞغ

ً اؾووخماٖا وخاصزوت وحٗبحورا ٖموا ًوضوع فوى ٣ٖلوو  ٌ ؿوخسضمها فوى ٖملُوت الخوانول م٘و آلازوٍغ

ًدوـو بوو  مووً مكوواٖغ، وهووظا ٌٗنووى ؤن الُٟوول ًخسووظ مووً مٟووغصاث اللٛوووت  مووً ؤ٩ٞوواع ومووا
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ت ٖامووووت.  ً بهوووٟو )ٞاَموووت ٖبووووض اإلادؿووووً، وؾوووُلت للخٗبحوووور ووؾوووُلت للخوانوووول مووو٘و آلازوووٍغ

124:2016) 

 program : البرهامج

ج٣وضم زوال٫ ٞتورة ػمىُوت  خخالُت اإلاخ٩املت اإلاترابُت العيوكُت اإلاسُُت اإلاهو مجموٖت ألا

 (.30:2013)مدمض عيا الؿُض، مدضصة وحٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الهضٝ الٗام للبرهامج

ٟوا٫ ألاوجحوزمُحن لخىمُوت الحهووُلت  جوم بٖوضاص بغهوامج مسُِو وموىٓم ٌؿوعى إلاؿواٖضة ألَا

دوضصة واإلاىٓموت حؿودىض فوي ؤؾاؾوها ٖلووى اللٛوٍوت، وطلو٪ و٣ٞوا إلاجموٖوت موً الخُووواث اإلا

لوووى الٟىُوووواث وألاؾوووالُب اإلاؿوووخسضمت،٦ما عاوووووى  وووت الوووخٗلم الاحخموووواوي )لباهوووضوعا(، ٖو هٍٓغ

 الباخث ؤن ٌٗمل البرهامج ٖلى الاهخمام ب٣ضعاث الُٟل ألاوجحزم .

  إلاػاس الىـشي:

 :هـشيت الخللم الاحخماعي) لباهذوسا(

( 1963والتور ،  و باهوضوعا ) ٢بول موً ٧وان ٍوتالىٓغ  مىٓوع  مً الغثِس ي ؤلاؾهام بن

وت بلوى حضًوضة بيواٞاث ؤيواٞوا ٣ٞوض وعوهوا، الىٍٓغ  بالخ٣لُوض ؤو الوخٗلم ؤن بلوى وؤقواعوا َو

وؼ ٖلوي ٢لوُال ٌٗخموض الىمظحوت  الىمظحوت ٖملُوت ؤن بلوى وؤقواعوا ومُلوغ، صوالع ب٨ٗـو الخٍٗؼ

 الٗضواهُوت، طلو٪ فوي الاحخمواوي بموا الؿولو٥ موً واؾ٘و موضي جُووٍغ فوي عثِؿوُا صوعا جلٗوب

 ( Joyce & Weil,1986:442) الظاحي. الخىُٓم الجيس ي، ومٗاًحر الخىمُِ

العوي  ال٣وواهحن بخُبُو٤ حضًوضة مكو٨الث ًدول ؤن ًم٨ًو اإلا٣لوض ؤن بلوى ؤقواعوا ٦وظل٪

 ٣ًووم ؤن الُٟول مًو ؾواثضا ٧وان موا ب٨ٗـو الجضًوضة؛ اإلاوا٢و٠ في اإلاالخٓت زال٫ مً ا٦دؿبها

 ا٦ؿواب( الوخٗلم بوحن بوالٟغ١  اهخمووا وؤًًوا حضًوض. ويو٘ بلوى الوخٗلم له٣و صون  ٣ٞوِ باإلادا٧اة

وؼ باهوضوعا( ٖلوي ) وع٦وؼ اإلادا٧واة( وألاصاء اؾوخجاباث  الوخٗلم لحوضور ؤؾاسو ي ٦كوٍغ الخٍٗؼ

 اؾوخجاباث الىواؽ ًٓهوغ إلاواطا هوو الاٞتوراى هوظا جواحو  العوي الهوٗوباث وبخوضى اإلابوضجي،

( 1968بواًغ،  صوهالوض ) اٞترايوُت ْهغث ٩الُتؤلاق هظه ولحل واضح؟ بك٩ل حٗؼػ  لم مىمظحت

ؼا بطا ؤه  بلى ؤقاع خُث الىموطج  ٞةن الدكاب  مابحن  ؾلو٥ لخ٣لُض زاعحُا جل٣ي الُٟل حٍٗؼ

وؼ ٌٗخبور ؾلو٥ الىموطج وؾلو٥ الُٟل ؾٝو ًسضم ٦مٗؼػ زواهوي؛ خُوث بن الدكواب   حٍٗؼ
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م اإلا٣لوض لوضي ج٣ووم ؾوٝو ألازوغى  الخ٣لُضًوت والؿولو٦ُاث طاجو  بدوض ؼهوا ٖوضم مًو بوالٚغ  حٍٗؼ

  (Heflin & Alaimo, 2007:219) بالىمظحت. للخٗلم حٗمُم ًدضر ٦إن آزغ بمٗني زاعحُا

اث و٢ض َغخذ  الخٗلم ألؾلوب مخٗضصة جٟؿحراث الىٟـ ٖلم في اإلاسخلٟت الىٍٓغ

واث هوي هوظه وبخوضى ؤلاوؿواوي، وت الوخٗلم الىٍٓغ  ؤ٦ثور بوإن جووغى  باإلاالخٓووت والعوي هٍٓغ

٤ حٗلمها ًٖ مًخ الؿلو٦ُاث ً مالخٓت ٍَغ  الًوغوعي  موً ٞلِـ ؾلو٦هم، وج٣لُض آلازٍغ

ًلل  عئٍخو  مجوغص بول ًخٗلم؛ خعى ما ؤلاوؿان بسبرة ًمغ ؤن  ٧اُٞوت بؿولو٦ُاث ٣ًوموون  زوٍغ

 ٣ٖوبوت آزواع هوغى  ألهىوا بول ٖو٢بىوا؛ زوم ؾوغ٢ىا ألهىوا لوِـ وؿوغ١؛ ال ٞوىدً الوخٗلم. إلخوضار

ؼمبضؤ  بلى هلجإ ال هدً ٦ظل٪ الؿغ٢ت.  الكإع ٖبوع  مثل ألاموع  بٌٗ لخٗلم اإلاباقغ الخٍٗؼ

 لخٗلم والخُإ اإلاداولت بلى هلجإ ؤن ؤو الؼخام، وؾِ خمغاء اإلاغوع بقاعة ج٩ون  ٖىضما مكُا

م خُاجىوا، ٩ًلٟىوا ٢وض طلو٪ ألن موثال؛ الؿُاعة ٢ُاصة ؤو ٧الؿباخت اإلاهاعاث بٌٗ  موً وبوالٚغ

وؼ ؤهمُوت ًى٨وغ لوم ؤهو  بال اإلاالخٓوت زوال٫ موً الوخٗلم ٖملُوت ع٦وؼ ٖلوى باهوضوعا" ؤن"  الخٍٗؼ

 ؤن ًم٨وً ال الؿولو٥ بوإن ال٣وو٫  ٖلوى ٌٗتورى الؿلو٥. ل٨ى  في الخإزحر في ٦إؾلوب اإلاباقغ

و٤ ٖوً بال ٌٗوض٫ ؤو ًدووع  وؼ ٍَغ ٣وت ٞهوي اإلاباقوغ الخٍٗؼ ٨موً و٢خوا حؿوخٛغ١  ٍَغ  ٞاهوا ٍو

 (Navrick, 1979:23)الخُغ

وته خوو٫  جوضوع  العوي ألاؾاؾوُت اإلاهوُلحاث ومً  اإلاخباصلوت الحخمُوت مهوُلح" باهوضوعا "ٍٓغ

Reciprocal Determinism  كوحر حور اإلاباقوغة الخٟواٖالث إلاجموٕو َو  البِئوت اإلاباقوغة؛ ٚو

ُٟت، والحالُووت، ال٣وٍووت الضازلُووت، الؿوواب٣ت والصخهووُت الخاعحُوت ؤلاًجابُووت  والًوٗو

ٌ واإلاخًومىت والؿولبُت  بوحن جدوضر جٟواٖالث حمُٗهوا ٢بولو ، وهوى ؤو اإلاٗواف الوا٢٘و لوٞغ

 ألاؾاؾوُت اإلاالموذ ٌكو٩ل الاحخمواوي الخٟاٖول ؤن ٖلى ًا٦ض مهُلح وهو ؤ٦ثر ؤو شخهحن

 إلاٟهووم ؤهمُوت ألا٦ثور الاحخماُٖوت ال٣ُمت ٞةن وبالخالي والخانت، الٗامت الؿلو٦ُاث إلاٗٓم

 إلاا بمالخٓخىا بالًٟل جضًً اإلاسخلٟت الؿلو٦ُاث ؤهماٍ بىاء ؤن في ج٨مً اإلاكتر٥ الخدضًض

  (Bandura, A, 1977:102) خولىا. مً ب  ٣ًوم

ت جا٦ضه الظي الثاوي واإلاهُلح   هو: الىٍٓغ

 ٦بحور باهخمام خُٓذ العي الؿلو٥ ؾماث ؤهم ًمثالن" الخٗمُم "و" الثباث " ؤن

حره "باهضوعا" ٢بل مً  بلى ٌكحران مهُلحان وهما والخ٣لُض، باإلاالخٓت الخٗلم عواص مً ٚو
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 ٖلوى الخٛحور لٗوضم جمُول ٖاموت مٗواًحر بدؿوب اإلاسخلٟوت لحُواةا موا٢و٠ فوي الٓهووع  بم٩اهُوت

م اإلاثا٫، ؾبُل  باإلم٩ان جو٢٘ ٞةه  الثباث مٟهوم وبدؿب وازخالٞهم، الىاؽ جباًً ٞبٚر

 الحُاجُوت للموا٢و٠ الصوخو موغوع ٖىوض الؾوُما َوٍلوت ػمىُوت لٟتورة الؿولو٥ حٛحور ٖوضم

هاع ًمُل الخواٝ اإلادكابهت. ٞالصخو  باإلاوا٠٢ مغوعه ٖىض الخوٝ ٖلى الضا٫ الؿلو٥ إْل

هواع ًمُول اإلاثوابغ والصوخو اإلادكوابهت.  ألاصاء جدؿوحن ٖلوى وؤلانوغاع الخوام الاهخموام إْل

هواع ًمُول الحغ٦وت ال٨ثحور والُٟول .اإلاكوابهت بواإلاوا٠٢ ًموغ ٖىوضما  فوي اإلامازول الؿولو٥ إْل

 الٓهوع  خب  ؾلو٦ ًخًمً الظي اإلاؿالم ؤو الٗضواوي الصخو و٦ظا اإلادكابهت.... اإلاوا٠٢

 ال الؿولو٥ ؤهمواٍ بٗوٌ هىا٥ بإن" والترػ" و "باهضوعا " ًغى  ٦ما .وه٨ظا الخجل ببضاء ؤو

٤ بال ًٖ حٗلم  ًم٨ً  ال٨ثحور ؤلاوؿان ًخٗلم ؤن ٦ما مثال( اللٛت الىماطج )٦خٗلم جإزحر ٍَغ

 اإلاسخلٟوت الىمواطج ج٣لُوض زوال٫  موً- قواطا ؾوٍا( ؤو( نالحا ٧ان ؾواء – الؿلو٦ُاث مً

 (86: 1983الُٟولت .)صوان قولتز،  مىظ لها ًخٗغى  لعيا

  واملبادئ الشئيعيت لىـشيت الخللم باملالحـت املفاهيم● 

 : self-control الزاحي الظبؽ .1

 وم ها: ُٞ  والخد٨م الؿلو٥ لًبِ ؤهٓمت وحوص ٖلى باهضوعا ًا٦ض

 اإلاىب  ؤن ٗنيٌ وهظا ؾازً ؾُذ مالمؿت ٖىض الُض سحب مثل: اإلاىب  بواؾُت الخد٨م -

 الحاصر.  الؿلو٥ هٕو ًدضص الظي هو

 ألاب ٖا٢ب  الظي ٞالُٟل بالترابِ ، ؤو بالخ٣اعب ؾواء : الخٗلُم هاجج بواؾُت الخد٨م -

 اإلاغجٟ٘. لهوج  طل٪ بٗض بالخوٝ ٌؿخجُب ما ٚالبا بالٗها

 بو اإلاى جوإزحر جدوذ ج٣٘و العوي وهوي مباقوغ بك٩ل اإلاثحراث ُٞ  جخد٨م : الاحخماوي الخد٨م -

ؼ، ؤزىاء ماصاث وحوصه بؿبب ٗخموض الخٍٗؼ  بوحن جوؾِو ٖملُواث ٖلوي الغموؼي  الوخد٨م َو

 (Henning & Kenne,2005:17والاؾخجابت.  ) اإلاىب 

  Social Learning : الاحخماعي الخللم. 2

 مازغاث ًٖ وال ٣ِٞ صازلُت مٗلوماث هخاج لِـ الاوؿاوي الؿلو٥ ؤن ٖلي باهضوعا" ًا٦ض"

وامل وعٍت) صازلُوت ٖوامول بوحن جٟاٖول هخاج ل٨ى و  زاعحُت ٖو  موازغاث زاعحُوت وبوحن( قٗو

ً م٘ الخٟاٖل)  جىٓم بضوعها وهي ؾاب٣ت زبراث ٖلي ج٣وم الضازلُت الٗملُاث وؤن( آلازٍغ
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مٗها.            الخٗامل و٦ُُٟت ًضع٥، ال وما البِئت ؤخضار مً ًضع٥ ما وجدضص الٓاهغة الاؾخجاباث

(Zager, 2005:25)  

 : ٖغيا إلاباصت الخٗلم الاحخماوي  ا ًليوُٞم

ً ؾولو٥ إلاالخٓوت صالوت الاحخمواوي الوخٗلم -1  باإلادوضصاث ًخوإزغ ال الؿولو٥ وؤن آلازوٍغ

 ؤهٟؿهم والىاؽ لها الٟغص ج٣وٍم هخاج حؼثُا هي البِئت ٞدؿب؛ ول٨ً البُئُت واإلاازغاث

 بؤؾوالُ موً ًدبٗوون  موا زوال٫ موً ؾولو٦هم ؤهمواٍ ٖلوي الخوإزحراث بٗوٌ ًماعؾوون 

 للبِئت. مٗالجتهم

 ٖلوي اإلابيُوت والخو٢ٗواث وألاخوضار زواعباآل جخدوضص ؤلاوؿواوي الؿولو٥ ؤهمواٍ مٗٓوم -2

 الؿاب٣ت. الخبراث

ؼ زال٫ مً باإلادا٧اة الخٗلم ًخم -3  اإلادا٧اة. ؾلو٥ ًضٖم باؾخمغاعه الظي الخٍٗؼ

٤ ًٖ وحٗضًل  ٖلُ  واإلاداٞٓت الؿلو٥ ا٦دؿاب -4             الىماطج. مدا٧اة ٍَغ

  Self-System : جىـيم الزاث. 3 

ُوت البِئواث بلوى ٌكوحر ؤه  ؤؾاؽ ٖلي الظاث جىُٓم مهُلح" باهضوعا ٌؿخسضم"  العوي اإلاٗٞغ

واث٠ ومجموٖوت مغحُٗوت زمواثحم٩ُاه جووٞغ  ًجٗول وهوظا الوظاث، بدىٓوُم اإلاخٗل٣وت الْو

اث ؤؾاؽ ٖلي وج٣وٍم  ؾلو٦  مالخٓت ٖلي ؤلاوؿان ٢اصعا  الؿاب٣ت ؾلو٦هم وزبراث ط٦ٍغ

 (71 -2004:70ببغاهُم، )مدمض .مخو٢ٗت هخاثجو 

ايوُاث حٗلوم ٖلوي الوظاحي الخىٓوُم حٗلوُم جوإزحر اؾوتراجُجُاث اؾوخسضمذ ٦موا لوضي  الٍغ

ٟا٫ وت، ووحوضث بِئوت فوي الضعاسو ي الٟكل لخُغ اإلاٗغيحن اإلاضعؾت؛ ٢بل ما ألَا  ٧ومبُوجٍغ

ٟا٫ ػوصث ٢ض ال٨مبُوجغ ٖلي اإلابيُت الؿُا٢اث ايُاث ملخٗلُ ٞٗا٫ بؿُا١ ألَا  وج٣وٍت الٍغ

ايُاث في صالت بضعحت ػاثض جدهُل ًٖ ؤؾٟغ والظي الظاحي، الخىُٓم  اإلاخ٣ضمت. الٍغ

(Alliott Alison & Hall ,1997 :187 - 109 ) 
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 Self-Observation :  الزاث مالحـت-4

 ؤو موا نوعة عؾم ٖىض اإلاالخٔ ٞمً ألاصاء، ألاؾاس ي إلاغا٢بت اإلاخُلب هي الظاجُت اإلاالخٓت

 ج٣ضًغ هو ألاهم ول٨ً الؿلو٥ لخىُٓم ٧اُٞت ٚحر وخضها الظاث مالخٓت ما؛ ؤن ٖمل جإصًت

 الٗاقغة َٟل اؾخُإ ٞةطا ما مغحعي، بمُٗاع الخ٣ُض صون  الخد٨م ٖملُت وبخضار ألاصاء

 ٌؿخد٤ ؾى ؛ ٞةه  هٟـ في هم بمً م٣اعهخ  ٖىض ٣ٖلُا بإه  مخإزغ ٖلما مالبؿ  ؤن ًغجضي

ً بةهجواػ بم٣اعهخ  بهجاػه ٢ُمت مً الخ٣لُل بلى خاحت في ٩ون ً ال و٢ض ؤلازابت،  الوظًً آلازوٍغ

 (71 -70: 2004ببغاهُم،  )مدمضمب٨غ.  و٢ذ في اإلاهاعة هظه وؤج٣ىوا ؾب٣وه

  Kinds of Human Learning : إلاوعاوي الخللم أهماغ -5

هوبذ والخ٣لُوض، اإلاالخٓوت زوال٫ موً جدوضر  ٖلوي ٧لُوا اٖخموض بطا بُُئوا ؤلاوؿواوي الوخٗلم ٍو

و٤ ٖوً الوخٗلم ٌؿوخُُ٘ ال الُالوب ؤن مغاٖواة م٘و اإلاباقوغة، الخبوراث  لوم موا اإلاالخٓوت ٍَغ

 )هكوام اإلاٗغفوي. ؤلاصعا٧وي اإلاجوا٫ وبصزالهوا وص٢وت، باهدبواه الؿولو٦ُت ألاهمواٍ ٌؿوخ٣بل

 (40: 2005ٖثمان،

  Self- reward : الزاحي الخلضيض -6

 طاجُوا مد٩وموا ٩ًوون  لوضًىا ماإلاوخٗل الؿولو٥ ؤهمواٍ مٗٓوم ؤن“ باهوضوعا "ًوغى 

 ٖلوي وبىواء للٟوغص، الظاجُوت ؤلاصعا٧واث صوع  ٖلوي الظاحي ؤلاهخاج زال٫ مً بضواٞٗىا وقٗوعها؛

ؼ ٞةن طل٪  ٖلوي ؾلو٦  لخىُٓم بها ٣ًوم العي الٗملُت هو لىٟؿ  الٟغص ٣ًضم  الظي الخٍٗؼ

 ٖلوي بال٣وضعة لىواؽا جوؼوص العوي الظاجُوت ألاٞٗوا٫ وعصوص لىٟؿو ، ًد٣٣هوا العوي الىخاثج ؤؾاؽ

 الخاعحُت الخإزحراث ؤؾحرة ؤلاوؿان وؤٞٗال  لِؿذ ؾلو٦ُاث ؤن ٌٗني الظاث. وهظا جوحُ 

 في الخد٨م مماعؾت مً وجم٨ هم ؤٞٗالهم عصوص جد٨م طاجُت بم٩اهُاث ًمخل٩ون  الىاؽ بن بل

ألاشووخام وألاقوووُاء  هدووو واؾووخجابتهم وؤٞٗووالهم وج٨ٟحوورهم الخانووت مكوواٖغهم

 مهواصع بوحن الخٟاٖول ًىٓمو  ؤلاوؿواوي ؤن الؿولو٥ ال٣وو٫  ًم٨وً ٖلُو و  واإلاويووٖاث.

 الوظًً ألاشوخام ٖىوض هجوضه موا طلو٪ ومثوا٫ الخاعحُوت. واإلاويووٖاث الظاجُوت الخوإزحراث

٩واٞئون  (Standards مٗواًحر ألهٟؿهم ًًٗون  ٗا٢بونهوا ؤهٟؿوهم ( لإلهجواػ ٍو  موضي ٖلوي َو

 مٗاًحر الىاؽ ٞخبني الظاجُت. جو٢ٗاتهم مً ومضي ا٢ترابها اإلاٗاًحر هظه مً بهجاػهم ا٢تراب

خماص الظاحي بقباٖهم ًد٤٣ بما ؤصا هم مؿخوي  مً ًدؿىون  ًجٗلهم ؤلاهجاػ ؤو لألصاء  بااٖل
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خ٣ىون  ؤهٟؿهم، ٖلي ً.  ٖلي الؿغوع إلصزا٫ اإلاهاعاث ٍو الحمُض،  ٖبض )حابغالظاث وآلازٍغ

1994 :204) 

 :باملالحـت  الخللم همارج أهىاق ● 

  :مخٗضصة هماطج ٫زال مً ًخم

  Live Modeling :الحي الىمىرج

 طلو٪ ًدوضر جدخوظي، ٢وضوة ؾولو٥ لو  ٩ًون  بلى شخو هموطج ٧لمت حكحر .. اإلاوصًالث ؤو

 ٞمٗٓوم وألا٢وغان، واإلاٗلموحن الوالوضًً موً الُٟول ٦وخٗلم الاحخماُٖوت اإلاوا٢و٠ ٚالبوا فوي

ٟا٫ بًٗهم َٟا٫ وبحنوألا  الغاقضًً وبحن الىاؽ بحن جٟاٖل مً ًيخج ؤلاوؿاوي الخٗلم  ألَا

 عؤًخموووي ٦موا الغؾوو٫ اإلاٗلوم "نولوا ٣ًوو٫  الخٗلوُم، فوي ؤؾولوب موازغ والىمظحوت البٌٗ،

 (104: 2004)خمضي قا٦غ،".  مىاؾ٨٨م ٖني " و٢ا٫ )م( "زظوا ؤنلي

  Vicarious :البذًل الخللم

 ي٦هغباج ؾل٪ إلاـ ؤو ؾازً ماء في ؤلانب٘ لوي٘ الٟٗل الىموطج وعصوص اؾخجابت

ؤو  اإلاوغوع اإلاىاؾوب موً لوِـ زوم وموً للىموطج، الُٟل اؾخجابت لٗضم ٧اٝ مو٠٢ جُاع؛ ب 

 جمثُول مدا٧واة ؤو زوال٫ موً ال٨هغبواء زُووعة موً للخإ٦وض للمو٢و٠ وووي بوضون  الخٗوغى

 خ٣ُ٣ي حي مو٠٢ في الُالب ًجٗل مما الُومُت الحُاة في جدضر العي الٓاهغة ؤو للمو٠٢

م٨ً للمساَغة، الُالب حٗغى صون  خم الٟهل صازل البرامج هظه بصاعة مثل ٍو  ٖوغى ٍو

و فوووي ال٨مبُووووجغ قاقوووت ٖلووي اإلادا٧وواة مو٢وو٠  مخدغ٦وووت. عؾووووم ؤو ؾوووِىاٍع

(Gatewood&Teats ,1997:125)     

  Non mentality imitation :الالكلالوي الخلليذ-

موى؛ ٞهوو الخ٣لُوض ٖلُو  ًُلو٤  ٣لُوض٦خ وووي، بوضون  الىمووطج اؾوخجابت ومدا٧واة وسو  ألٖا

بت واٞضة ؾلو٦ُاث حر ٍٚغ  ويوح ٖلي الحغم ؤقض جدغم والتربُت احخماُٖا، م٣بولت ٚو

 ًمص ي ؤٞمً حٗالي ) ٢ا٫ الخٗلُم وؾاثل مً مؿاٖضة بلُ  ٧وؾُلت اإلااصًت والخُت الهضٝ

 (.22آلاًت ) مؿخ٣ُم( اإلال٪ نغاٍ ٖلي ؾوٍا ًمص ي ؤمً ؤهضي وحه  ٖلي م٨با
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 Symbolic Modeling : الشمضيت  الىمزحه

 الؿلو٥ ٖلي اٖخماصه ؤ٦ثر مً ؤو الغمؼي  اللٟٓي الخٗلم ٖلي ٌٗخمض الىماطج مً الىٕو هظا

 ٌٗوغى زوم ُٞوضًو ؤو قوٍغِ ٞوُلم ٖلوي اإلاُلووب الؿلو٥ حسجُل زال٫ مً وطل٪ ال٣ٗلي،

)ؤخموض ٖبوض  .ؾولو٥ موً ٖلُو  هوم وموا حكواهضه موا بوحن واإلاواػهوت إلاالخٓخو  الُوالب ٖلوي

 (86: 1997الخال٤، 

 : بالىمىرج الخللم أشياٌ●

 ومً بالىموطج، الخٗلم لٗملُت اإلاسخلٟت الجواهب مً الٗضًض وحوص الىٟـ ؤ٦ض ٖلماء ل٣ض

 : ًلي ما وم ها واإلاهُلحاث اإلاؿمُاث مً الٗضًض الٓاهغة هظه ؤَل٣وا ٖلي زم

  Imitation Learning: بالخلليذ الخللم

 جيسو  و٢وض الؿولو٥، حواهوب وسو  يٖلو الاهخموام ًىهوب ٖىوضما بالخ٣لُوض الوخٗلم ًُلو٤

 اإلادٌ، الخ٣لُض ٖلُ  ًُل٤ ما وهظا ٞهم، ألاخُان صون  بٌٗ في ٞاث٣ت بض٢  الاؾخجاباث

البا ايُحن، بحن اإلادٌ الخ٣لُض هظا ًٓهغ ما ٚو  ًدواولون  ما ٚالبا مثال ال٨غة ٞالٖبوا الٍغ

م بسٟت، ال٨غة صخغحت  ٖلي الخٛلب تمداول وهي بالًبِ طل٪ مً بالهضٝ صعاًتهم ٖضم ٚع

 الٗكب. ٖواث٤

  Observation Learning : باملالحـت الخللم

 البُئُت اإلاثحراث ٖلي الاهخمام ًىهب خُىما الخٗلم بالىموطج ٖلى الخٗلم باإلاالخٓت ًُل٤

وخم  زوم وموً للىمووطج الاهدبواه ٖلوي ًوازغ موا ؤلاصعا٥ لخدضًوض فوي اإلاوازغة الٗوامول صعاؾوت ٍو

 جخضزل زم ومً الىموطج ؾلو٥ بمالخٓت الٟغص ٣ًوم باإلاالخٓت الخٗلم ٖملُت وفي مالخٓخ ،

ُت الٗملُاث  بٗوٌ جوحوض ٧وامال. ول٨وً ؤو الؿولو٥ الؿولو٥ طلو٪ ؤحوؼاء موً جبنوي في اإلاٗٞغ

 بٗملُت ٌٗٝغ ما لحضور هدُجت وطل٪ اإلاالخٓت، وؾلو٥ الىموطج ؾلو٥ بحن ما الازخالٞاث

    (Bandura & Harris, 1966:347 ).خٓتواإلاال  الٓاهغة الؿلو٦ُاث لخل٪ الضازلي التزوٍض
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  Social Learning :الاحخماعي الخللم

ت حُٗى خُث ٖلهم ألاٞغاص فى ًلٗب  الظي للضوع  ؤهمُت باعػة الاحخماوي الخٗلم هٍٓغ  ؤزىاء جٟا

البوا بوالىموطج، الخٗلم ٖملُت في البٌٗ بًٗهم م٘  اإلاؿوخمضة الخٟؿوحراث حؿوخسضم موا ٚو

ت هظه مً                                                        (Bandura,1976:45)الصخهُت.  زهاثو همو مىا٢كت في الىٍٓغ

 Vicarious Learning : البذًل  الخللم

 ٣ِٞو الؿولو٥ هوٕو جدضًوض اإلاالخٔو ٌؿوخُُ٘ ال خُىموا اإلاخبواص٫ الوخٗلم مهوُلح ٌؿوخسضم

 ما جدضًض في الؿلو٥ هخاثج وحؿاٖض هخاثج، مً ٖلُ  ًترجب ما ؤًًا جدضًض ٌؿخُُ٘ ول٨ى 

 (Bandura & Walter’s,1969:66 ) ؤم ال. الؿلو٥ هظا بخ٣لُض ؾ٣ُوم اإلاالخٔ بطا ٧ان

  : الخللم فى املعخخذم الىمىرج أهماغ●

  : ؤؾاؾُحن وهما بلى ههٟحن بالىموطج الخٗلم ج٣ؿُم ًم٨ً

 الهوع(. (اإلاباقغة الحؿُت الخبراث -1

  ).اّ)ألالٟ اللُٟٓت الهُاٚاث -2

 Sensory Modeling :  الحعيت الىمزحت – أ

 خُيئظ اإلاخخابٗت الحؿُت الخبراث بلى اعجباٍ بالىموطج الخٗلم إلاثحراث ؤصى الخٗغى بطا ما

 في وجخ٩امل اإلاخخابٗت اإلاثحراث جخجم٘ زم ومً خضر، ٢ض الحس ى بالىموطج بإن الخٗلم ٣ًا٫

 بالهوع. الخٗلم مثل الحؿُت اإلاثحراث بحن اعجباٍ نوعة في ًٓهغ الظى الؿلو٥

Bandura, 1976:48)) 

 Verbal Modeling :  اللفـيت بالىمزحه الخللم  -ب

 الحؿوُت الخبوراث مدول لخدول الحاالث بٌٗ ؤزغى في عموػ  ؤو ال٩لماث حؿخسضم ٞٗىضما

 بخ٣وضًم الىمووطج ٣ًووم و٢وض اللٟٓوي بوالىموطج الوخٗلم خوضور ٖوً ٌٗبر الٟٗلي، ٞةن طل٪

 هٟؿ . اإلاالخٔ ًيخجها ؤو ٢ض اللُٟٓت اثؤلاقاع  هظه مثل
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  : الشمضي  بالىمىرج الخللم ملابل في الحي بالىمىرج الخللم - ج

 ٌكوحر خُوث الىمووطج ؤو ُٚواب خًووع  ؤؾواؽ ٖلوى بوالىموطج الوخٗلم جهوي٠ُ ًم٨وً ٣ٞوض

، بِئوت فوي بالٟٗول الىمووطج بلوى وحووص الحوي بوالىموطج الوخٗلم  الوخٗلم ٌكوحر بِىموا اإلاالخٔو

 الخٗلوُم مثول اإلاالخٔو بِئوت فوي الىمووطج ُٞو  ًوحوض ال حٗلُموي بلى مو٢و٠ الغمؼي  جبالىموط

ون.  ) ؤو بال٨خب   ( Diehl & Pront,2002:262بالخلٍُٟؼ

 الىمىرج: جلليذ كلى املؤثشة اللىامل ●

 جخًمً: الىموطج ؾلو٥ بخ٣لُض اإلاالخٔ جازغ فى العي الٗوامل مً مجموٖت هىا٥ 

  : همثير الىمىرج مالئمت -1

– اإلاُوو٫  – الكو٩ل – الٗموغ – خُوث )الجويـ موً واإلاالخٔو الىمووطج بوحن الدكواب  -أ

 مً همظحت  وحوص ًىٟى ال وهظا بوالضه ًدخظى الظي الُٟل: مثا٫ ألا٩ٞاع(،   الاهخماماث

 آلازغ. الجيـ

 خوضور اخخموا٫ اإلاالخٔو ػاص وزهواثو الىمووطج زهواثو بوحن الدكواب  ػاص ٧لموا -ب

ض خُث بالىموطج، الخٗلم  واإلاالخٔ. الىموطج بحن ما الدكاب  ػاص ٧لما الخ٣لُض ًٍؼ

 والىموطج.    اإلاالخٔ بحن ما الٗاَُٟت الٗال٢ت -ت

  : الىمىرج ًـهشه الزي العلىن همؽ-2

 اإلاالخٓت. بٗض الخ٣لُض صعحت ٢لذ ٧لما م٣ٗضة الىموطج ًٓهغها العي اإلاهاعة ٧اهذ ٧لما - ؤ

 مغجٟٗت. بضعحت ج٣لض الٗضواهُت الاؾخجاباث  - ب

 الىمووطج اؾوخجابت ج٣لُوض ٖلوى اإلاالخٔو ٣ًخهوغ ال وهىوا : الظاجُوت اإلا٩اٞئوت حرمٗواً  - ث

 الىمووطج ًخبىاهوا العوي اإلاٗواًحر جلو٪ حكوب  طاجُوت م٩اٞئوت مٗواًحر وبهموا ًدبنوى ٞدؿوب

ج٨ى٩ُواث  وؤن الىمووطج، ؤْهغهوا ألازال٢ُوت العوي اإلاٗواًحر ًدبنوى ٞةهو  ؾووٝ وبالخوالي

٣ بهظه جيخ٣ل الظاحي ؾوٝ الًبِ  . تالٍُغ

  الىمىرج ظلىن لىاحم أو جىابم -3

  زواب(؟ وال ٣ٖاب ال ) ؤي ش يء ٖلُ  ًىا٫ ال ؤم ٌٗا٢ب ؤم الىموطج ؾلو٥ ٩ًافئ هل
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 : للفشد أكؼيذ التي الذافليت-4

 بضاُٞٗوت بموا جوؼوصه الىمووطج مالخٓوت ٢بول للصوخو حُٗوي العوي بن الخٗلُمواث - ؤ

 لالهدباه. مىسًٟت ؤو مغجٟٗت

 و٢بول الىمووطج ٌكواهض ؤن بٗض للصخو حُٗي ؤن ًم٨ً تالضاُٞٗ الخٗلُماث بن - ب

 ( Bandura,1977: 125ألاصاء( ) و الخٗلم بحن ما الٟغ١  ) ازخباعه ؤن ًخم

 :الحصيلت اللوىيت :ثاهيا

 الىاؽ(. بحن اللٟٓي الخوانل )ؤصاة اللٟٓي الخوانل بواؾُتها ًخم العي ألاصاة اللٛت هي

 :مفهىم اللوت 

٠ ؤ٢ضم - ؤ ٖوً  ٢ووم ٧ول ٖ هوا ٌٗبور ؤنوواث ؤنهوا " حنوي ابوً ٢ضمو  " موا هو للٛت حٍٗغ

 (17 :2001الًب٘،  ًوؾ٠ . )زىاءؤٚغايهم

ٞهوي  الاحخماُٖوت للحُواة مهوم ؤؾواؽ وهوي الىواؽ بوحن الاجهوا٫ وؾوُلت هوي اللٛوت  - ب

 ًدواوع  زاللهوا ٞموً  -ومكواٖغه  اهٟٗاالج  وعٚباجو  -ًٖ ؤلاوؿان للخٗبحر وؾُلت

سوالِ ً ٍو ٣وووي  آلازووٍغ ٘و ٖال٢اجوو  ٍو مجخمٗوو .                                                                     وؤٞووغاص ؤؾووغج  ؤًٖوواء مو

 (125: 2006الببالوي،  )ايهاب

 :اللوت  أكعام ●

 :أظاظيين مـهشيً إلى ػبيلتها حيث مً اللوت جىلعم

ٗبر اللُٟٓت ٚحر اللٛت :ألاو٫  -أ  .الاؾخ٣بالُت اللٛت بمهُلح ٖ ها َو

ٗبر واإلا٨خوبت اإلاىُو٢ت اللٛت وجمثل اللُٟٓت اللٛت :الثاوي -ب  اللٛوت بمهوُلح ٖ ها َو

ت  .الخٗبحًر

غجبِ  جغجبِ بط الى٤ُ ومهُلح ال٨الم مهُلح مثل ؤزغى  مهُلحاث اللٛت بمٟهوم ٍو

 ألانواث وجىُٓم حك٨ُل ٖلى ال٣ضعة بال٨الم ٣ًهض بط البٌٗ ببًٗها اإلاهُلحاث هظه

 وحهواػ الهووجُت ألاخبا٫ بها ج٣وم العي ب  الحغ٧اث فی ٢هض ٤الىُ وؤما اللُٟٓت، اللٛت في

 ( (Roskos&Tabors ,2009:119ألانواث.  بنضاع ؤزىاء الى٤ُ
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  :والخفىير اللوت بين اللالكت ●

ترحم الضماٙ في ًدضر والخ٨ٟحر ال٨ٟغ ؤن الٗلماء بٌٗ ًغى   ؤما٦ً بلى ًغؾل زم عموػ  بلى ٍو

 اللؿان واإلاغوع  بدغ٧اث حٗضًلها لُخم الهواء ًمغ هاوبٗض واللٟٔ لخدضر الظبظبت الخىٟـ

اه ألاؾووىان ٖبور  لٛووت فووي والجموول ألانوواث وال٩لموواث لخ٩ووون  ججخم٘و والعووي والكٟو

وخم( مُٗىت  و٤ ٖوً اإلاؿوخ٣بل ٢بول موً ٧لمواث بلوى اإلادوو٫  ال٨ٟوغ اؾوخ٣با٫ الخٟؿوحر( ٍو  ٍَغ

 )519 :2007)ؤؾام  البُاًىت، الؿم٘. حؿمى ٖملُت في الؿم٘

٤ طهب ٣ٞض والخ٨ٟحر اللٛت بحن الٗال٢ت جدضًض في الٗلماء خل٠از و٢ض  اللٛت ؤن بلى م هم ٍٞغ

 التربُوت ٖلمواء ًوغى  هىوا مً آزغون وطهب ببٌٗ، لهما ٖال٢ت وال ال٨ٟغ ًٖ مؿخ٣ل ٦ُان

لم  ؤلاوؿان واحؿٗذ لٛت جُوعث ٩ٞلما اللٛوي، بالىمو مغجبِ ال٣ٗلي الىمو ؤن الىٟـ ٖو

 )17 :2014هال الؿُٗض، ) ج٨ٟحره. و٢وي  وهما ط٧ائه ال٣ٗلُت ٢ضعاج  اعج٣ذ

 :الىالم  كمليت في الذمان دوس  ●

 الٗهبي للجهاػ ؤمغا ًهضع زم ه٣ُها اإلاغاص للهوث الهوجُت الهوعة الضماٙ ٌؿخضوي ؤوال

٤ ًٖ ألامغ بخونُل الُغفي الٗهبي الجهاػ ٣ًوم زم اإلاُلوب الهوث بى٤ُ اإلاغ٦ؼي   ٍَغ

هاب  ألامغ ًهضع الو٢ذ هٟـ وفي وجى٣بٌ جخدغ٥ ل٩ي الكٟاه ًالثٖ ًٖ اإلاؿئولت ألٖا

 الغثخحن مً الهواء بةزغاج ٣ًوم ل٩ي الخىٟس ي الجهاػ ًٖالث بلى الؿاب٤ الدؿلؿل وبىٟـ

 مً الهواء الهضٞإ هدُجت الهوجُت ألاخبا٫ ٞتهتز الحىجغة بلى زم ومً الهواثُت ال٣هبت بلى

خُلوب الٟم، ججو٠ٍ صازل حك٨ُل  ًخم نوث طل٪ ًٖ ًيخج زم زاللها  ال٨والم بنوضاع ٍو

 موً قو٨ال ًخُلوب وهوظا والهووث والىُو٤ الخوىٟـ آللُواث والٟوعي اإلايؿ٤ والاؾخسضام

ؿومى اإلاغا٢بوت ؤو ؤقو٩ا٫  الًوبِ الؿومُٗت،  الغاحٗوت الخٛظًوت  :مثول الغاحٗوت بالخٛظًوت َو

 ( Deborah, M & Harper,2011:19والضازلُت. ) والظاجُت، واإلالموؾت،

واث٠ فوي اإلاكو٨الث بوحؿوب  ألاوجحوزم خوضور ايوُغاب طوي  ألاشوخام لوضى اإلاوش ْو

ٖلوي   ال٣وضعة ٖوضم اللٛوٍوت، ؤو ال٣وضعة هموو جإزغ في جدؿبب العي الىوُٖت اللٛوٍت الهٗوباث

 (103: 2007وبُو٫،  )حوعصن الخٗلم ٖملُت في نٗوباث بلي ال٨الم، بياٞت
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   اللوىي  الىمى مشاحل ●

ٟا٫ بها ًمغ اإلاغخلت وهظه للُٟل، اللٛوي  ىمولل ؤؾاؾُت مغاخل هىا٥  لُهلوا حمُٗا ألَا

ً، م٘ والحواع الجمل وج٩وًٍ ال٩لماث بلي اإلاسخلٟت  اإلاغاخل هظه هىا وٗغى وؾوٝ آلازٍغ

ت مسخهغة بهوعة  موً ؤحول ألاوجحوزم وطلو٪ َٟول ٖىوضها جو٢و٠ العوي اإلاغخلوت هوي موا إلاٗٞغ

 ألازغى. اإلاغاخل بلي جسُاها ٖلي مؿاٖضج 

 : وهما ؤؾاؾِخحن مغخلخحن بلي الُٟل ٖىض اللٛت همو مغاخل الٗلماء ٣ؿمٍو

  : اللوىيت ما كبل املشحلت ●

 : Crying Stage  الصشاخ مشحلت -

 ب٣وة الهواء اهضٞإ بؿبب جدضر والعي اإلاُالص بٗض مباقغة جإحي والعي اإلاُالص بهغزت وجبضؤ

 هاموت زُووه ٞهوي وبالخوالي الهووجُت، ا٫ألاخبو اهتوزاػ ًوخم خُث الُٟل عثعي بلي الٟجوة ٖبر

ؿواٖض للحُواة، باجو  بقوبإ بلوي اإلاغخلوت هوظه فوي الُٟول نوغار َو  – الكوغب – )ألا٧ول ٚع

ٗخبرها الُٟل لضي اللٛت همو في ًُٟض أله  ٦برى  ؤهمُت هظه اإلاغخلت في ؤلازغاج( وللهغار  َو

 اإلاخُوعة. ٚحر اللٛت الٗلماء

 : Babbling Stage  املىاهاة مشحلت -

 وجإزظ قب  واضحت هٟؿ  ج٩ون  جل٣اء مً جغصًضاث بةخضار الُٟل ًبضؤ اإلاغخلت هظه وفي

اص ؤحول موً ألانوواث هوظه وج٩وون  نووحي، لٗوب قو٩ل  العوي ألانوواث ٞٗالُوت الُٟول بؾٗو

ٟوا٫ وحمُ٘و ألام، وؤولهوم اإلادُُوحن موً الهواصعة ألاٞٗوا٫ عصوص بَواع في وطل٪ ًهضعها  ألَا

ٟوا٫ ٞواهم بموا بمغخلوت اإلاىاٚواة ًموغون حورهم ٣ٖلُوا واإلاخسلٟوون  الوب٨م، الهوم، ألَا  و٢وض ٚو

 ٌٗوض٫ اإلاغخلوت هوظه فوي الُٟول ًخلٟٓو  وموا ؤخُاهوا، ؾوىت بلوي ؤقوهغ مً اإلاغخلت هظه حؿخمغ

خماًؼ خٛحر ٍو ؼ الصخو، .)خول  مً مضٖماث مً للُٟل ًخواٞغ خؿبما وطل٪ ٍو ٖبض الٍٗؼ

2008 :118-119) . 
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 : Imitation  الخلليذ مشحلت -

ًآلا  وؤنواث نُداث الُٟل ٣ًلض اإلاغخلت هظه وفي  ًخهل ؤن بهضٝ وطل٪ ٌؿمٗها العي زٍغ

ملُت ما، خاحت بقبإ بهضٝ ؤو مثلهم ًهبذ ؤو بهم  الىواؽ، حمُ٘و لوضي جوحوض الخ٣لُوض ٖو

ملُوت اللٛوت حٗلوُم َغاثو٤ موً واخوضة بمثابوت الٗملُوت هوظه الٗلمواء واٖخبور  الُٟول ج٣لُوض ٖو

ًآلا  أللٟاّ خٗلم اإلادُُحن، مً ًخل٣اها العي اإلاٗؼػاث ٖملُت ٖلي ًخو٠٢ زٍغ  في الُٟل ٍو

 ج٨غاعها، بًج ال العي الخاَئت وألاقُاء ج٣لُضها ًجب العي الصحُدت ألقُاء هظه اإلاغخلت

ٖملُوت  ْهووع  فوي ٦بحورا ؤزوغ للوظ٧اء ؤن و٢وا٫ الُٟول وط٧واء الخ٣لُوض بُاحُو ( بوحن حوان( وعبِو

بوضؤ صوحُدت، بهووعة الخ٣لُوض  ؤو ؾوىت ؾوً موً الُٟول ٖىوض بُاحُو  ٣ًوو٫  ٦موا لُوضالخ٣ ٍو

 مً الخ٣لُض ٖملُت جخدو٫  الُٟل ٖمغ مً ألاولي الؿىت نهاًت في ؤه  ؤي الثاهُت الؿىت بضاًت

 ٧وان ؤن بٗوض الٟهوم ٖىهوغ ًهواخبها بعاصًوت ٖملُوت جهوبذ ؤن بلوي بعاصًوت ال جل٣اثُوت ٖملُوت

                                    . (55-42: 1996)ُٞهل زحر،  جماما واضح ٚحر الٟهم ٖىهغ

 : Gestures  إلاًماءاث مشحلت -

 ؤلاًماءاث جل٪ ٌؿخسضم ؤه  ٦ما ال٩لماث ًٟهم ؤن ٢بل وؤلاًماءاث ؤلاعقاصاث الُٟل ًٟهم

 .بٟترة الح٣ُ٣ُت اللٛت ٌؿخسضم ؤن ٢بل بالٟٗل

 : اللوىيت املشحلت -

ٟوا٫ ( قوهغ ٖىوض15ؾوً) ٖىوض جبوضؤ اإلاغخلوت هوظه ؤن ٖلوي الٗلمواء ؤحم٘و ( 38الٗواصًحن) ألَا

ٟا٫ قهغا ٖىض ا٦ض ٣ٖلُا، اإلاخسلٟحن ألَا  ٖىض جبضؤ اإلاغخلت اللٛوٍت ؤن ٖلي الٗلماء بٌٗ ٍو

ظ٦غ م٘ بًٗهم، والخٗبحر الٟهم ٖملُعي جخماش ي خُث ( ؤقهغ7:9ؾً )  في ؤن بُاحُ ()ٍو

ُ جٓهوغ ؾويخحن ؾوً ٢بول جيخهوي العوي ؤي خغ٦ُوت الحـو اإلاغخلوت نهاًوت وت ٟوتالْو  لوضي الغمٍؼ

 : بُاحُ   ٣ًو٫  ٦ما اإلاغخلت هظه الُٟل في لٛت وجخمحز لٛخ ، في الُٟل

خه٠ الظاث، خو٫  اإلاخمغ٦ؼة اللٛت -1  الىٟـ. م٘ والحضًث بالخ٨غاع ٍو

 م٘و ؤزوغ وشوخو الُٟول بوحن ال٨الموي الخبواص٫ ٖلوي حٗخموض الاحخماُٖوت والعوي اللٛوت -2

 الظاث. بزباث مداولت

ٟا٫ ؤٚلب ٣ً٘ -3 اللٗوب  مغخلت بلي ألاولي اإلاغخلت في الضعاؾاث ؤزبدذ ٦ما مُحنألاوجحز  ألَا

   ,Cash, J.R)  (9-1 : 1989 الظاث( . خو٫  اإلاخمغ٦ؼة )اللٛت
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 ؤ٦ثور وج٩وون  ٧لمخوحن موً م٩وهوت بؿوُُت حملوت بتر٦ُوب الُٟول ًبوضؤ الؿويخحن مغخلوت وفوي

بضؤ اإلاجغصة، ألاؾماء بلي جخضعج زم خؿُت ُٖاهُت ال٩لماث  الثاهُت الؿىت ازغؤو  في الُٟل ٍو

 الُٗو٠ الجوغ، ؤخوٝغ الصخهُت )ؤها، ؤهذ( ول٨ً الًماثغ وزانت الًماثغ اؾخسضام

 مخإزغة. جٓهغ

٧لموت  بٗضها جإحي جىبُ ، ؤصاة ل  باليؿبت وحٗخبر )ال( ٧لمت مثل مب٨غا ال٩لماث بٌٗ وجٓهغ

 ٗوم( ٖلوي٧لموت )و وجتر٦وؼ ؾواا٫ ٖوً بحابت ج٩ون  بٗض ٧لمت )ال( وهي مخإزغة )وٗم( وجٓهغ

 والخمُحز. الٟهم ٖامل

بضؤ  الٛاثب )هو( ؤو )هي( وطل٪ لإلقاعة يمحر اؾخسضام ؾىواث زالر ٖمغ ٖىض الُٟل ٍو

 ًدضر اإلاخ٩لم )ؤها( و٢ض يمحر الُٟل ٌؿخسضم اإلاغخلت هظه في وؤًًا بُٗ هم، ؤشخام بلي

ٟوا٫ بٗوٌ )ؤهوذ( ٖىوض ؤهوا(، بوحن) الخلِو بٗوٌ  هوظا  ًوؼو٫ اإلاؿوخمغ بالخوضٍعب ل٨وً و ألَا

.  ٖوضم ٖلوي صلُول بوحن )ؤهوا(، )ؤهوذ( وهوظا الخلِو فوي ٌؿوخمغ الاوجحوزم الُٟول ول٨وً الخلِو

ً بلوي ٌكوحرون ؤو ٌؿخسضمون  ٞضاثما الًماثغ، ٞهم فيلٟكل   وؤًًا بظاج  الضعاًت  آلازوٍغ

  (Seung, HK,2007:247ؤه  )هو(. ) ٖلي ؤها( والظاث ؤنهم) ٖلي

 :ألاوجيزم  اباطؼش  روي  ألاػفاٌ لذي الاجصاٌ واكم ●

)الهووع  ال٣ٗلُوت الحواالث ٖلوى ًخٗوٝغ ألاوجحوزم ؤن بايوُغاب اإلاهواب الُٟول ال ٌؿوخُُ٘

 ٌٗني ٖضم مما اإلاوحوصة، ألاهٓمت م٘ احخماُٖا الخ٠ُ٨ ًم٨ى   ال لظا ب  الظهىُت( الخانت

 ويووح بلوى ٖوضم  ًواصي وهوظا الاجهوا٫، مو٢و٠ ؤزىواء الاحخماُٖوت اإلاكواع٦ت ٖلوى ٢ضعجو 

٣وت ً م٘و للخوانول لصوحُدتا الٍُغ  ٦ُُٟوت  حٗلوم ؤوال زوم اللٛوت حٗلوم بلوى ًدخواج لوظا آلازوٍغ

  (73 :2007وؾدُواعث،  الاجها٫.)حوعصن ٖملُت في اؾخسضامها

ٟا٫ ؤن وبما  موً جى٣لهوا وموا اللٛوٍت الغموػ  ٞهم ٌؿخُُٗون  ألاوجحزم ال ايُغاب طوي  ألَا

٣وت بإبؿِو احخماُٖوا ًخوانولوا ؤن ال ٌؿوخُُٗون  ٞهوم مٗواوي،  ال هوغاهم لوظا للخوانول ٍَغ

 اؾوم٪؟( بوىٟـ ؤخوض )موا ٌؿوإلهم ٖىوضما الؿاا٫ ًغصصون  ؤو ؤخض ًىاصيهم ٖىضما ًجُبون 

 )70 :2001ؾلُمان،  الحمُض ٖبض بها. )الؿُض ؾئلوا العي الىٛمت وبىٟـ قضة الهوث
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 :ألاوجيزم  اطؼشاب لزوي  اللفـيت اللوت صفاث

ً )٧وهحن، ٧ل ط٦غ  ايُغاب طوي  ٦الم ؤن )586 :2007 البُاًىت، )اؾامت ،)98 :2000م

 :باآلحي ألاوجحزم ًخه٠

 (Echolalia) املصاداة :  -1

 زالر مً ؤ٦ثر بلى ؾماٖ  مً ٞترة بٗض ؤو ؾماٖ  مباقغة، بٗض اإلاؿمٕو ال٨الم جغصًض وهي

 .ؾىواث

 (Metaphorical Language) املجاصيت :  اللوت -2

وت لٛت الُٟل ٩ًون  هوا ال بو  زانوت مجاٍػ وض مثول بو  ًدوُِ موً بال ٌٗٞغ  ؤع٦وب ؤن ٢ولو : )ؤٍع

ض ؤن بظل٪ ٣ًهض ألازًغ( وهو  ع٦ب ألاعحوخت أله  ٖىضما الخًغاء، ألاعحوخت ؤع٦ب ؤٍع

 .اللون  زًغاء ٧اهذ مغة ألو٫ 

  : (Neologisms) الجذًذة اليلماث -3

ها زانت بمؿمُاث ألاقُاء حؿمُت ها ال الُٟل ًستٖر  .اإلادُُحن بالُٟل بال ٌٗٞغ

 : (Pronoun reversal) للظمائش اللىس ي الاظخخذام -4

 (39: 2004)ؾُض حاعحى،  مً )ؤها( بضال ٧لمت )ؤهذ(  ٌؿخسضم

  : (phonetics)الصىجياث -5

بت، قاطة نوث ألاوجحزم بىبرة ايُغاب طو ًخمحز )ببغاهُم .بالغجابت جخه٠ م٩ُاه٨ُُت ٍٚغ

 (50: 2010الؼع٣ٍاث،

 (Vocabulary) املفشداث :  -6

 ؾوً بلوى ًهول ٢وض ال٨والم فوي للخوإزغ هدُجوت اللٛوٍوت الحهوُلت في قضًض جإزغ ٞهىا٥ ٢لُلت

 (111: 2014هللا،  )ٖاص٫ ٖبضؾىواث.  زمـ
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 : (Syntax) الىالميت الجملت بىاء -7

 اؾخسضام في ونٗوبت الجملت، بىاء ٖلى ال٣ضعة في ألاوجحزم جإزغ ايُغاب طوي  ٖلى ًالخٔ

، )هكوام الخووليوؤهوا(  . ؤهوذ والخ٣وا، آلان ،وهىوا٥ مثل )هىوا اإلاٟغصاث بحن وزلِ الًماثغ

2007 :56) 

 : (Semantics) ألالفاؾ  دالالث -8

ت الجملت ؤو اإلاجغصة ال٩لمت مضلو٫  بصعا٥ في نٗوبت ألاوجحزم مً ايُغاب طوو  ٌٗاوي  اإلاجاٍػ

 وال لها، الح٣ُ٣ي باإلاٗنى ٢لبي( بال مٗنى )ج٣ُ٘ ًٟهمون  ٞال خغفي بك٩ل ال٨الم ًٟهمون  ٞهم

 صاللوت ًخ٣بلوون  وال شوجغ(، ووع٢وت ٦خواب مثل: )وع٢وت مٗنى مً أل٦ثر اللٟٓت صاللت لون ٣ًب

: 2010الواخوض ،  )ؾولُمان ٖبوض البواب(. وموؼالج البواب مثل: )٢ٟل واخض ش يء ٖلى ٧لمخحن

284) 

 :ألاوجيزم اطؼشاب روي  ألاػفاٌ كىذ الخىاصل ػشق  ●

  الصشاخ والظشب واللذوان وسمي ألاشياء -

 اجها٫ ٧وؾُلت الًٛب هوباث ٌؿخسضم ٞةه  هٟؿ  ًٖ الخٗبحر الُٟل ؿخٌُُ٘ ال ٖىضما

بت ش يء، ؤو مً الخسلو ؤو ش يء ٖلى للحهو٫  ً، اهدباه حظب في ٚع  الخٗبحر ًٖ  ؤو آلازٍغ

مدموض،   هللا ٖبوض )ٖاص٫ مُٗىت. بخباَاث الخٗبحر ًٖ بًهالها ؤو ٌؿخُُ٘ ال مُٗىت ٨ٞغة

2008  :89 ) 

 .اهدباه  وجغ٦حز آلازغ هٓغ جوحُ  مداولت بضون  بالٗحن الاجها٫ وهو :العلبي الخحذًم-

ً هٓغ جوحُ  مداولت م٘ بالٗحن الخوانل: الفلاٌ الخحذًم -  .واهدباههم آلازٍغ

بت ٖىض  :باألشياء الخحذًم -  .ٖ ها ًخدضر ؤو ب  ًدض١ ٞةه  الص يء ٖلى الحهو٫  في الٚغ

 .واإلا٣اَ٘ نواثألا  مً مخىوٖت صعحاث بنضاع  :والىالم الخلفف -

ضم الابخٗاص  :وجحىيلها الزاث اهخلاٌ - ٌ ًٖ حٗبحرا ٩ًون  ٢ض الٓهوع  ٖو  .والاخخجاج الٞغ

و٤ ٖوً :وإؿهاسهـا ألاشـياء إكؼـاء - ٣وت موا لصوخو موثال اللٗبوت ج٣وضًم ٍَغ  إلاكواع٦ت ٦ٍُغ

ً  .اهدباههم ولٟذ اللٗب في آلازٍغ

 .الجؿضًت والحغ٧اث الابخٗاص، مثل  :إلاًماءاث -
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ً ل٩لمواث مخوإزغ ؤو ٞوعي جغصًض وج٨غاع : الببواوي  دًذالتر  - : 2016، موي ٞووػي) .آلازوٍغ

73 ) 

ضه الظي الص يء ًٟٗل ال ٞهو  :إلاشاسة - ً لُٟٗلوه ٌكحر بل بمٟغصه ًٍغ  ٌكحر ٦إن ل  للزٍغ

ٗوه ؤن خول  إلاً م ًٞغ ٤ ًٖ ؤو بمٟغصه، الو٢وٝ ٖلى ٢ضعج  ٚع  الظي الص يء بلى ؤلاقاعة ٍَغ

ض  .جضٍعب بلى ًدخاج هظا ول٨ً ٖلُ  الحهو٫  ًٍغ

بون  الظي الص يء ٖلى للحهو٫  وؾُلت الُض اؾخٗما٫ -  )80 :2002ههغ، )ؾهيب  ًٚغ

  :اللوىي  الاجصاٌ ألاوجيزم مهاساث اطؼشاب روي  ألاػفاٌ حلليم ػشق  ●

 .الؼمني ولِـ اللٛوي  ٖمغه و٤ٞ الُٟل م٘ الخدضر -

 .الاجها٫ بقاعاث لخدؿحن الُبُُٗت ؤلاًماءاث اؾخسضام -

 .الاجها٫ اؾخسضام لوخاث  -

 .اإلاب٨غ الهوحي ؤلاهخاج حصجُ٘  -

اصة -  .الحغ٧ي  – الكٟهي الووي ٍػ

 (107 :2002ههغ، )ؾهىجُوعا.   ألا٦ثر اللٛوٍت اإلاهاعاث جدؿحن -

 الحصيلت اللوىيت:

اتها، ألنهووا ؤؾووواؽ  حٗووض اللٛووت ؤؾووواؽ مهووم للحُوواة الاحخماُٖوووت ويووغوعة مووً ؤهوووم يووغوٍع

ُض ؾبل الخٗاٌل ٞاها، ٞهى وؾُلت ؤلاوؿان لوحوص  الخوانل فى هظه الحُاة وؤؾاؽ جَو

٠ قوا للخٗبحور ٖوً خاحاجوو  وعٚباجو  وؤخاؾ غ٢وو  بلوى جهووٍغ ون ِٖكوو . ِؿوو  وموا٢ٟو ، َو

٣هض بالحهُلت اللٛوٍت للُٟل ٖضص ال٩لماث العي ٨ًدؿوبها الُٟول وجهوبذ حوؼءا موً  ٍو

ؿووخُُ٘ ؤن ٌؿووخسضمها فووي  ُووت، َو ً اؾوووخماٖا مضزغاجوو  اإلاٗٞغ ٖملُووت الخوانوول مو٘و آلازووٍغ

وووواٖغ.  و و ووووً مكو و وووو  مو و و ووـو بو و و وووا ًدو و و و ووواع ومو و و ووووً ؤ٩ٞو و و ووووت مو و ووووي ٣ٖلو و و ووووضوع فو و وووا ًو و و و وووورا ٖمو و ووووت، وحٗبحو و ومداصزو

 (James,etal.,2008:102 ) 

   همى الحصيلت اللوىيت لذي الؼفل:

ًيوووخج الُٟووول ٧لماجووو  ألاولوووى فوووي نهاًوووت الٗوووام ألاو٫، وجوووؼصاص خهوووُلخ  اللٛوٍوووت لخهووول بلووووى  

با فوى 900) ( مٟوغصة فوي ؾوً الغابٗوت، وبلوى 1500الؿوىت الثالثوت، وبلوى خووالي )( مٟغصة ج٣ٍغ

( مٟغصة في نهاًت الؿىت الخامؿت. ؤما ٖىض اؾخسضام الحهُلت اللٛوٍت ٞةن 2500خوالي )
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ؿخسضم حمال م٩وهت مً  ً ٧لمخحن ٖىض بلوٚ  الٗامحن، َو الُٟل ٌؿخسضم حمال م٩وهت م

ؿوخسضم ح موال م٩وهوت مووً زمـو ٧لمواث فوى نهاًووت زوالر ؤو ؤعب٘و ٧لمواث فوى ؾووً الثالثوت، َو

ؼ الصخو،  ٖام  الخامـ.  (22: 1992)ٖبض الٍٗؼ

خو٢و٘و ؤن ًإزووظ ٦وووالم الُٟوول فووي ؾوووً الغويووت باال٦خمووا٫ الخوووضٍع ي، وجووؼصاص مٟغصاجووو ،  ٍو

الخؤو بووؼوٙ الخوظ٦حر والخإهِووث، و٦ووظل٪  ىُو٤ ال٩لموواث ه٣ُووا ؾولُما، ٍو وجخُووع حملوو ، ٍو

وووو ووووث الؿووووالم ونووووُٜ حمو وو٘و اإلااهو ووووضا ٘ اإلاووووظ٦غ الؿووووالم . الجمووو٘و وحمو ووووضي قووووا٦غ، هوٍو )خمو

 (106: 2004ٖالم،

 اللىامل املؤثشة كلى الحصيلت اللوىيت لذي الؼفل:

 هىا٥ الٗضًض مً الٗوامل اإلاازغة في الحهیلت اللٛوبت لضي الٟغص، وهى ٧اآلحي:

 الزواء:  -1

ى٤ُ اللٛووت ٖبوواعة ٖووً مٓهوووغ مووً مٓوواهغ ال٣ووضعة ال٣ٗلُوووت الٗامووت، لضعحووت ؤن الخب٨حوور بوووال

 والخإزحر الكضًض ُٞ  مغصه بلى ٖامل الظ٧اء لضي الُٟل.

ٞوةن للوظ٧اء اعجبواٍ بوالىمو اللٛووي  ؾالمت الضماٙ ٖىض الٟغص، وبالخواليُٞٗخمض الظ٧اء ٖلى 

ً الخإزغ في الظ٧اء ٌؿخضوي جإزغا  وؤزغ ٖلُ ، ٞالخإزغ في ال٨الم ال ٌٗني جإزغا بالظ٧اء، ول٨

ٕ في ا٦دؿابفي ال٨الم، و٧لما ٧ان الُٟل ط٦ُ ، اإلاهاعاث اللٛوٍت والىمو ال٨المي ا ٧ان ؤؾغ

ٟووا٫ ألاط٦ُوواء م٣اعهووت مو٘و ؤ٢ووغانهم بووالٟهم  مخوواػ ألَا واػصًواص مؿووخوى الحهووُلت اللٛوٍووت. ٍو

ووو٫  ٘ لل٩لمواث، وال٣وضعة ٖلوى الوخم٨ً موً ال٩لمواث والتر٦ُوب، ودجوم اإلاٟوغصاث َو الؿوَغ

 :Berk,2001بحن اإلاٗاوي اإلاسخلٟوت. )اإلاجغصة، وبصعا٥ الٟغو١ الجمل، واؾخسضام اإلاٗاوي 

210) 

 الجيغ: -2

ًخٟوو٢ً ٖلوى  ( ؤن ؤلاهوار ٖواصة موا:Leaperman,et al, 1998 15ًغى لُبرموان وآزوغون )

ٗووووص الؿووووبب بلوووى ٖو  اموووول الوووظ٧وع فووووي الىموووو اإلاب٨ووووغ للحهوووُلت اللٛوٍووووت موووً اإلاٟووووغصاث، َو

٘ ٖم بُولوحُووت جخٗلوو٤ بالىطووم الجؿوومي ُووت جُوووٍغ حاهوووب لللُٟوول، مموووا ًوواصي بلووى حؿووَغ
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ت احخماُٖووت  الوضماٙ ألاٌؿووغ الووظي جوحووض ُٞوو  اللٛووت، ٦موا ٌٗوووص الؿووبب بلووى ٖواموول ؤؾووٍغ

 جخٗل٤ باألم، خُث جخدضر ألام بك٩ل ؤ٦بر م٘ اإلاوالُض ؤلاهار م٣اعهت بالظ٧وع.

 :الىالدي الترجيب -3

ل ألاو٫ للُٟل بحن ؤزواج  جإزحر ٖلى خهُلخ  اللٛوٍت، خُث بن الُٟ بن للترجِب الوالصي

ووٞغ  ً، ٍو اًوت م٘و الوالوضًً ؤ٦ثور موً ألازووة آلازوٍغ في الٗاصة ًل٣ى الاهخمام والٗىاًوت والٖغ

 الوالضان ل  و٢خا ؤ٦بر للحواع والى٣اف وال٨الم، مما ًازغ بًجابُا ٖلى خهُلخ  اللٛوٍت. 

( بلوووى زالنووت الٗضًوووض مووً هخووواثج الضعاؾوواث العوووي 55: 1996و٢ووض ؤقوواع )ؤخموووض اإلاٗخووو١، 

ذ ؤ ن الُٟول الوظي ًغاٞوو٤ باؾوخمغاع ؤشخانوا بوالٛحن ٩ًووون ؤؾوٕغ فوي هموو خهووُلخ  ٦كٟو

اللٛوٍوت، وطلو٪ ألن هوظا الُٟول ًدواو٫ باؾوخمغاع ج٣لُوضهم ، وهدُجوت لهوظا الخ٣لُوض ًخٗووص 

خونل لالؾخسضام الصحُذ للٛت.   ٖلى اؾخسضام لٛت ؤ٦ثر هطجا وجُوعا، ٍو

 :ألاوجيزم :ثالثا ●

 ألاوجيزم  مفهىم

الىمو   وهٖؼ   ؤلاصعا٥ وجو٠٢ في ب٣هوع  الىمو العي جخمحز بٖا٢اث ؤخض زم بإه ألاوجح ٌٗٝغ

ٌٗووِل  اإلادوُِ بدُوث ٌٗواوى م هوا ٖووً الوؾِو اوسوحابُت حٗوؼ٫ الُٟوول الوظي اهُواثُوت

 
ً
فـشاج،  )كثمـانؤخوضار ؤو ْوواهغ. ؤو ؤٞوغاص مً ًدـ بما خول  ٩ًاص ال هٟؿ  ٖلى مىٛل٣ا

34:2٤٤2 ) 

 Traits of autismألاوجيزم  أػفاٌ ظماث ●

لُامؼ  ؤقاع ل٣ض لُامؼ و ٍو  العي ًخه٠ بلى الؿماث  (Williams & Williams, 2011:214)ٍو

  وهي : الاوجحزم ؤَٟا٫ بها

 ؤو ؤنوم َٟلهوا بوإن ألام ٖلوى طلو٪ قو٩و٥ ًترجوب و٢وض الٓواهغ الجؿومي العجوؼ 

.٠ُٟ٦ 

 الٗاَٟي الكضًض. البروص 

 الىمُي. الؿلو٥ ج٨غاع 
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 الًٛب. وباثوه الظاث بًظاء ؾلو٥ 

 الىمُي. ال٨الم 

 (41 -40: 2009.)مدمض زُاب،   Indenpendancyالؿلو٥ ٢هوع  -1

  :ألاوجيزم اطؼشاب لزوي  اللوىي  الخلل جفعش التي الاججاهاث ●

ألاوجحوزم  ايوُغاب لوظوي  والخوانول اللٛوت ايوُغاب ؤن اإلاخسههوحن موً الٗضًوض ٌٗخ٣وض

 .الضماٙ همو ٖلى جازغ الوالصة بٗض ؤو ؤزىاء ؤو ٢بل بما جدضر مخٗضصة ٖوامل هدُجت ًدضر

ؼ )ٖبض  (www.gulfkids.comؾلُم  الٍٗؼ

 ال٨وغوي الىهو٠ وكواٍ فوي واضوح وؿوبي اهسٟواى وحووص ٖوً الحضًثوت الضعاؾواث ٦كٟذ

 هوو اإلاوش موً ألاٌؿوغ ال٨وغوي الىهو٠ ؤن وبموا ألاوجحوزم، ايوُغاب لوظوي  اإلاوش موً ألاٌؿوغ

 خوضور ًٟؿوغ ٞهوظا الوضماٙ، فوي اللٛوت ُٞو  مغا٦وؼ وجخووػٕ  الخوانول ٖملُوت ٖوً اإلاؿوئو٫ 

 (25 :2002مدموض،  هللا ٖبوض ألاوجحوزم )ٖواص٫ ايوُغاب لوظوي  والخوانول اللٛوت ايوُغاب

 ًاصي مما الضماٙ، مً ألاًمً الىه٠ في اللٛوٍت ألاوجحزم اإلاٗلوماث ايُغاب طوي  ٌٗالم

 )171 :2004 الكامي، ٖلى ٞٗالت )وٞاء ٣ٍتبُغ  اإلاٗلوماث جغحمت ٖضم بلى

 ألاوجحزم ًٟكلون  ايُغاب طوي  ؤن وبما الاجها٫، ٖملُت في ؤؾاس ي ٖىهغ الاهدباه ٌٗخبر 

دخاحون  آلازغون، بلاها ًىدب  العي ألاقُاء بلى الاهدباه في ً ٢بل مً جوحُ  بلى ٍو  خعى آلازٍغ

ً ٚحور بطا هوم مٗوحن، شو يء بلوى اهدبواههم ًوحهووا  ؾوهى)خوولهم  بموً الاجهوا٫ لوىٖ ٢واصٍع

 (83 :2002ههغ،

 ألاوجيزم  أكشاض ●

 communicationالخىاصل  -

غاى مً ٩ًون  خُث   جو٢ٟو  ؤو اللٛت همو بِء ألٖا
ً
مترابُوت  ٚحور ج٩وون  ٢وض ٞال٩لمواث جماموا

 . الاهدباه وحكدذ ؤلاقاعة و٢ض ٌؿخسضم اإلاهاب لٛت بمٗاهاها

 

 

http://www.gulfkids.com/
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  social interactionالاحخماعي  الخفاكل -

  اإلاهاب ٣ًط ى ٢ض
ً
  و٢خا

ً
 ومىٟوغص َووٍال

ً
  مىٗوؼال

ً
ًآلا  ٖوً ا  ؤو باألنوض٢اء يهوخم ال ٢وض ؤو زوٍغ

مغثُواث  ٖلوى والتر٦حوز البهوغي  ٧االجهوا٫ الاحخماُٖوت مكودخت للموازغاث اؾوخجاباج  ج٩وون 

  .الابدؿام ٢لت مُٗىت ؤو

 impairment sensationalالحس ي  اللىق  -

ت لألخاؾوِـ الاؾوخجاباث ج٩وون   َبُُٗوت ٧الحؿاؾوُت الجلضًوت للمـو  ٚحور ٖاموت بهٟو

 مخٟاوجت. والكم بضعحاث والظو١  والبهغ الؿم٘ خواؽ وجإزغ لأللم الاؾخجابت وي٠ٗ

 playing responses الللب  اظخجابت -1

   Imaginaryالخسُلوي  اللٗوب ؤو الٟٗووي  اللٗوب في ٢هوع  هىا٥
ً
 ٖلوى   ال٣وضعة ٖوضم وؤًًوا

ً ؤٞٗا٫ مجاعاة   .ؤزغى  شخهُاث جخُلب ج٣لُض إلٗاباإلاباصعة ب وي٠ٗ ألازٍغ

 Behavior styleالعلىن  أهماغ -2

ا  اليكاٍ ٩ًون  ت بلى باإلياٞت الخمو٫  قضًض ال٨ٗـ ٖلى ؤو excessمَٟغ الاهٟٗوا٫  ؾٖغ

ً وججاهآلا  ججاه ْاهغ الٗضواوي والؿلو٥ ألاموع  لخضبغ واضح و٣ٞضان  هٟؿ .  زٍغ

 الىُو٤ في ٖو١  طل٪ ًٖ ًىجم و٢ض اللٛت همو في جإزغ ٞخدضر زُٟٟت ؤلانابت ج٩ون  و٢ض

هٗب ضحل الخُا٫ ؤن ٦ما والظا٦غة )أظـامه فـاسوق والعـيذ وا٢٘.   بسُا٫ الاخخٟاّ ٍو

 (31:2٤14الششبيني،

 ألاوجيزم  مشىالث ●

 
ا
  social Relationsالاحخماكيت  اللالكاث صلىباث : أوال

 بخدضًض و٢اما Leon eisenberg ؤًؼهبرج لُون  وقاع٦  ػمُل  leo Kannerلُو٧اهغ ا٦دك٠

  : الايُغاباث والهٗوباث

 الاحخماُٖت.  اإلاوا٠٢ مً الاوسحاب -1

ً.  الاهخمام ٖضم -2  باألزٍغ

 . قاطة بهوعه خول  مً حؿم احؼاء م٘ الخٗامل -3

 الخوانل البهغى . ٖلى اٞخ٣اص ال٣ضعة -4
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 الاحخماُٖت . اإلاٗاًحر و٤ٞ اإلا٣بو٫  الؿلو٥ اٞخ٣اص -5

ً مكاٖغ بصعا٥ ٖضم -6  . آلازٍغ

ً والٗال٢ت الٗاَٟي ؤلاخؿاؽ -7 ب   Emotions and relation shipsباآلزٍغ حور ٍٚغ  ٚو

 مخو٢ٗ . 

ً ؤ٩ٞاع بصعا٥ ٖلى ال٣ضعة نٗوبت -8  .Understanding other people thoughtآلازٍغ

  Language Abilitiesاللذساث اللوىيت  صلىباث : ثاهيا

 :في وجخمثل اًىتمخب بهوع  الخوانل ٖلى ال٣ضعة ألاوجحزم نٗوباث في ؤَٟا٫ ًواح 

   preverbal communicationاللٟٓي  الخوانل مغخلت ما ٢بل -

الاهدبواه اإلاوؼصوج  ؾولو٥ ٖلوى ال٣وضعة لضًو  ألاو٫ ج٩وون  الٗوام بلى الٗاصي الُٟل ًهل ٖىضما

(Attention behavior jointٞهو )  َٟول بِىموا مٗوحن شو يء ججواه بةنوبٗ  ًاقوغ ؤن ًم٨ىو 

 (64 :2008ٖامغ،  )َاع١  .ال٨ُُٟت هظهب ؾلو٦  ٩ًون  ؤن ألاوجحزم ًىضع

 :  Nonverbal communicationاللٟٓي  ٚحر الخوانل -

٣  الٗاصي الُٟل ًخوانل  ؤو ال٨الم بمهاخب  ؤلاًماءاث ٌؿخسضم خُث لُٟٓت ٚحر بٍُغ

هاخب اهٟٗال  ًٖ الخٗبحر جلمُداث  الاوجحزم ال جخوا٤ٞ الُٟل بِىما بهغى  جوانل طل٪ ٍو

 ال٨الم. م٘ ؤلاًماءاث جيسجم الهوث وال ث هبرا م٘ وج٣ؿُماج  الوح 

 speech  difficult inال٨الم نٗوباث -

  :الخالُت بالهٟاث ال٨الم ٖلى ٢ضعتهم وجخه٠

 Echolalia .اإلاهاصاة 

  metaphorical language  ت . اللٛت  اإلاجاٍػ

 Neologisms  الجضًضة. ال٩لماث  

 pronoun reversal ال٨ٗس ي للًماثغ الاؾخسضام 
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 language systemsاللٛت  م٩وهاث -

 مثل : اللٛت م٩وهاث في مك٨الث ألاوجحزم مً ؤَٟا٫ ٌٗاوى

  phoneticsالهوجُاث  - ؤ

 الحهُلت اللٛوٍت  vocabularyاإلاٟغصاث  - ب

  syntaxال٨المُت  الجملت بىاء - ث

  semanticsالالٟاّ  صالالث - ر

 pragmaticالاحخماُٖووت  اإلاوا٢وو٠ م٘و اإلاؿووخسضمت اللٛووت واوسوجام مالثمو  - ج

Language (Maston,Johnny,Sturmy&Peter,2011:17)         

 Autism :الخـامغ الدشخيصـ ي الـذليل (DSM-5) ػبلـا ألاوجيـزم حشـخيص ملـاًير ●

Spectrum Disorder  (F84.0) 

 -A عجـض ثابـذ فـي الخىاصـل الاحخمـاعي فــي ظـياكاث مخلـذدة ،فـي الفتـرة الشاهىـت أو همــا

 ،)ألامثلت جىطيحيت، وليعذ شاملت(:خالٌ ما ًلي ػشيم الخاسيخ ورلً مًثبذ كً 

 جؼ ًٖ الخٗامل الٗاَٟي باإلاثل، ًتراوح، ٖلوى ؾوبُل اإلاثوا٫، موً ألاؾولوب الاحخمواوي  -1

وووب، مووو٘و ٞكوووول ألازووووظ والوووغص فووووي اإلاداصزووووت، بلووووى جوووضن فووووي اإلاكوووواع٦ت باالهخماموووواث،  الٍٛغ

 الث الاحخماُٖت. والٗوا٠َ، ؤو الاهٟٗاالث ًمخض بلى ٖضم البضء ؤو الغص ٖلى الخٟاٖ

العجؼ في ؾلو٦ُاث الخوانول ٚحور اللُٟٓوت اإلاؿوخسضمت فوي الخٟاٖول الاحخمواوي، ًتوراوح  -2

حور اللٟٓوي، بلوى الكوظوط فوي الخوانول ا  لبهوغي مً ي٠ٗ ج٩امول الخوانول اللٟٓوي ٚو

ولٛوووت الجؿوووض ؤو العجووووؼ فوووى ٞهوووم واؾووووخسضام ؤلاًمووواءاث، بلوووى اوٗووووضام جوووام للخٗبحووووراث 

 اللٟٓي.الوحهُت والخوانل ٚحر 

العجؼ في جُوٍغ الٗال٢اث واإلاداٞٓت ٖلاها وٞهمها، ًتراوح ، مثال مً نٗوباث حٗضًل  -3

وباث فوي مكواع٦ت اللٗوب الخسُلوي  الؿلو٥ لخالثم الؿُا٢اث الاحخماُٖت اإلاسخلٟت، بلى نٗو

 ؤو في ج٩وًٍ نضا٢اث، بلى اوٗضام الاهخمام باأل٢غان. 

٠ الحالُوت: جدضًض الكضة الخوانول الاحخمواوي وؤهمواٍ الؿولو٥  حؿودىض الكوضة ٖلوى يٗو

 اإلادضصة، اإلاخ٨غعة )اهٓغ ال٣اثمت(.
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B -وشـؼت  ورلًـ بحصـٌى اثىـين ممــا أهمـاغ مخىـشسة محـذدة مـً العـلىن والاهخمامـاث، أو ألا

 ألامثلت جىطيحيت، وليعذ شاملت(:ة الشاهىت أو كً ػشيم الخاسيخ، )كلى ألاكل، في الفتر  ًلي

وووخ -1 ، ؤهموووواٍ خغ٦ُووووت همُُوووت مخ٨ووووغعة للحغ٦ووووت ؤو اؾو
ً
وووُاء، ؤو ال٨ووووالم ) مووووثال سضام ألاقو

 بؿُُت، ن٠ ألالٗاب ؤو ج٣لُب ألاقُاء، والهضى اللٟٓي، وزهونُت الٗباعاث(.

ؤلانوووغاع ٖلووووى الدكووواب  والالتووووزام ٚحووور اإلاغهووووت بوووالغوجحن، ؤو ؤهموووواٍ ٣َؿوووُت للؿوووولو٥  -2

حرة، والهو ٗوباث اللٟٓي ؤو ٚحر اللٟٓوي ) موثال، الًو٤ُ الكوضًض ٖىوض الخٛحوراث الهٛو

٣ووؽ الخدُووت، والحاحوت بلووى ؾولو٥ هٟوـو  ٖىوض الخُٛحور، وؤهموواٍ الخ٨ٟحور الجامووضة َو

٤ ؤو جىاو٫ هٟـ الُٗام ٧ل ًوم(.  الٍُغ

، الخٗلووو٤ الكووووضًض ؤو  -3
ً
اهخمامووواث مدوووضصة بكوووضة وقووواطة فووووي الكوووضة ؤو التر٦حوووز) موووثال

ت(.  الاوكٛا٫ باألقُاء ٚحر اإلاٗخاصة، اهخماماث مدهوعة بكضة مَٟغ

ؤو اهخموام ٚحور ٖواصى فوي الجواهوب الحؿوُت  الخٟاٖل م٘ الوواعص الحسو ي ؤو جضوى ٍٞغ -4

مً البِئت) مثال، ٖضم الا٦ترار الواضح لأللم / صعحت الحغاعة، والاؾخجابت الؿولبُت 

ـ ألاقُاء، الاهبهاع البهغي باأليواء ؤو الحغ٦ت(.  ألنواث مدضصة، ؤلاٞغٍا في قم وإلا

٠ الخوانول الاحخمواوي وؤهمواٍ الؿولو٥ حؿودىض الكوضة ٖلوى  الحالُوت: جدضًض الكضة يٗو

 اإلادضصة، اإلاخ٨غعة) اهٓغ ال٣اثمت(.

-C  غاى في ٞترة مب٨غة مً الىمو) ول٨ً ٢ض ال ًخطح العجؼ خعى جخجاوػ جٓهغ ألٖا

مخُلباث الخوانل الاحخماوي ال٣ضعاث اإلادوضوصة ؤو ٢وض جبجوب باالؾوتراجُجُاث اإلاخٗلموت 

 الخ٣ا في الحُاة(.

-D غاى ج ا هاموا فوي مجواالث ألاصاء الاحخمواوي واإلا وحؿبب ألٖا ٍغ ي الحوالي، ضهُا ؾٍغ

 اإلاهمت. ؤو في ٚحرها مً اإلاىاحي

-E  ا٢ووت الظهىُوت ) ايووُغاب الىمووو ال جٟؿوغ هووظه الايووُغاباث بكو٩ل ؤًٞوول باإٖل

 الظهني( ؤو جإزغ الىمو الكامل. 
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ا٢ت الظهىُت وايُغاب ٠َُ ألاوجحوزم ًدوضزان مٗوا فوي ٦ثحور موً ألاخ ُوان، ولوي٘و بن ؤلٖا

الدصخُو اإلاغض ى اإلاكتر٥ لإلٖا٢ت الظهىُت وايُغاب ٠َُ الخوخض، ًيبغي ؤن ٩ًوون 

 الخوانل الاحخماوي صون اإلاخو٢٘ للمؿخوى الخُوعي الٗام .

مالخٓت: ألاٞغاص الظًً لضيهم حصخُهاث زابخت خؿب الضلُل الغاب٘ اليُغاب ألاوجحزم، 

حر اإلادضص في م٩ان آزغ، ًيبغي مىدهم وايُغاب اؾبرحغ، ؤو ايُغاب الىمو الكامل ٚ

 حصخُو ايُغاب ٠َُ ألاوجحزم.

ألاٞغاص الظًً لضيهم  جؼ واضح في الخوانل الاحخماوي، ول٨ً ؤٖغايوهم ال جلبوى اإلاٗواًحر 

 اليُغاب ٠َُ ألاوجحزم، ًيبغي ج٣ُُمهم اليُغاب الخوانل الاحخماوي ) الٗملي(.

: إلاًىىالليا :
ا
 سابلا

ٗنويEcho م٣ُُٗوحن، ألاو٫  موً   Echolaliaلُوا ب٩ًوال حٗبحور ًخ٩وون   ؤو الهووث نوضي َو

 ًخ٩افئ الخٗبحر اللٛت و٢ض بلي يمىُا ِٞكحرLalia وهو الثاوي، اإلا٣ُ٘ ؤما الترصًض ؤو الخهضًت

 ؤو آلالُوت، اإلادا٧واة الهوضوي، ؤو الايوُغاب بالٗغبُوت ٖلُو  هُلو٤ ؤن موا ًم٨وً م٘و الاحىبي

ؤو  مُٗى  ؤلٟاّ ج٨غاع بلي ًمُل الايُغاب هظا بم٣خط ي الٟغص اإلاهاصاة : خُث ؤن خضًث

 ٖال٢ت، صوهما اإلاسخلٟت اإلاوا٠٢ في ؤو ؤٚىُت ُٞلم ؤو ؤزغ شخو مً ناصعة حمال مدضصة

  .ألازغ م٘ ًخٟاٖل ؤو اإلاو٠٢ ًٟؿغ بظل٪ ؤه  وبما

وحوض  Immediate echo ب٩ًواللُوا ٞوعٍوت آلالُوت: اإلادا٧واة ؤو ؤلا٩ًواللُوا، موً هووٖحن ٍو

  ٩Delayed echoواللُا ماحلتبً

  :ألاوجيزم إلاًىىالليا والؼفل*

  : ألاوجيزمي الؼفل إلاًىىاللي لذي للىالم الخفعير ●

 ؤن الُٟول، بال لوضي اللٛووي  اإلاٗغفوي الىطوم فوي َبُُٗوت مغخلوت بمثابوت ؤلا٩ًواللُوا حٗوض ؤن

لٛوٍا،  ُغابااي مٗ  جهبذ الظي بلى الحض اللٛوي  هموه ٞخٗو١  ٖىضها ألاوجحزم ٠٣ً َٟل

واث٠ جسوضم ألنهوا ألاوجحزموي الُٟول خُواة فوي حوضا مهموت ٞهوي طلو٪ وعٚوم ؾوِخم  ٖضًوضة ْو

  .ؤلا٩ًواللُا ٖغى ؤهوإ في ؾغصها
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 إلاًىىالليا أهىاق:  

اًوت ٖلوي ٣ًوموون   إلاً ال٣و٫  اإلاهم مً ٞةن الؿاب٤ الٗغى يوء يف  ؤن ألاوجحزموي الُٟول ٖع

 ج٩ون  ٞاإل٩ًواللُا ٢ض ؤلا٩ًواللي لضً  ال٨الم هوُٖت ًدضصوا

  Immediate Echolalia:إلاًىىالليا الفىسيت    -

 الخ٨وغاع ؤنهوا ٖلوي ؤلا٩ًواللُوا الٟوعٍوت( Schuler& Fay ,1980:321) وقوولغٞاي،  ٌٗٝغ

ؼاهوذ، وصوقوان  ؤن بال ؤزوغ شوخو موً للخوو نوضعث ٢وض ٧لمواث ؤو ل٩لموت اإلاٗنوي ٖوضًم بٍغ

(Prizant&Duchan,1981:336 ٢ض )  جسضم ٢انغا، ٞاإل٩ًواللُا عبما اإلاٟهوم هظا ااٖخبر 

اث٠   الباخثوان ؤن مٗني"خعوي بوال“ لِؿذ ٞهي ولهظا ألاوجحزمي للصخو ٦ثحرة اجهالُت ْو

ضان ٖضة اث٠ العى ٞئاث ًٍغ   ؤلا٩ًواللُا الٟوعٍت جاصيها  جهيُُٟ  للْو

  :Delayed Echolalia إلاًىىالليا املؤحلت-

ؤو  ٖبواعة بخ٨غاع الٟغص ٢ُام بإنها ؤلا٩ًواللُا اإلااحلت (Simon, 1975:1445)ؾُمون  ٌٗٝغ

 ؤًوام، ؤو ج٩وون  الو٢وذ، ٢وض موً ٞتوره موغوع بٗوض ؤزوغ شوخو موً ؾومٗ  ٢وض ٧وان ما ؾاا٫

 الؿواا٫ ؤو الٗبواعة ؾوم٘ ٢وض الٟوغص هوظا ٩ًوون  و٢وض .بلى ؾوىت جهل و٢ض قهوع، ؤؾابُ٘، ؤو

ون   مً اإلا٨غع  الهاث ؤو ؤو الخلٍُٟؼ اوي ؤلٖا بال٨خوب، وؤلا٩ًواللُوا اإلااحلوت   ٢غؤهواى خع ؤو ألٚا

اث٠ جسضم ؤن ًم٨ً  .ألاوجحزمي اجهالُت ٖضًضة للصخو ْو

  :إلاًىىالليا ألاوجيزميت حالت مم الخلامل  ●

 الُٟل و٢وٝ في اإلاخمثل الايُغاب هظا خالت في هٟٗل  ؤن ًم٨ً ماطا ؤهٟؿىا وؿإ٫ ٖىضما

 َوغ١  بًجواص يوغوعة ؾوخ٩ون  ؤلاحابوت ٞوةن ،ؤلا٩ًواللي لل٨الم الاؾخسضام خض ٖىض ألاوجحزمي

اث٠ ًىجؼ ؤن مً الُٟل جم٨ً ٞٗالت ؤزغي   ؤ٦ض ٦ثحر ؤلا٩ًواللُا، ٞل٣ض ل  ج٣ضمها العي الْو

بمان، و٧واع. مثول البواخثحن، موً وجا٦وض  ( chreibman & carr, 1978:455- 457) ؾو٨ٍغ

 خواالث لوضي ُوتبًجاب زانوُت ؤلا٩ًواللُوا ٌٗوض وحووص ؤن ٖلوي (Howlin, 1981:92) هوولحن

 لضي اللٛوي  الىمو ٖىضها جو٠٢ العي اإلاغخلت ٖلي للو٢وٝ اؾدثماعها ًم٨ً والعي ألاوجحزم،

 ؤزوغي  َوغ١  الُٟول ب٦ؿواب ؤحول موً الى٣ُوت هظه البضء مً ًم٨ً وبالخالي الحاالث، هظه

اثٟ  لخد٤ُ٣  مؿاٖضة ٖلي التر٦حز  بمداولت اهخمذ الضعاؾاث هظه ٞةن الاجهالُت، لظا ْو
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وت، ؤ٦ثور بكو٩ل للٛت اؾخسضام  ًُوع  ؤن ؤلا٩ًواللي ٖلي الصخو  هوظه ؤ٦وضث ٞل٣وض ابخ٩اٍع

 اؾخجابت حٗلم ٢ض ال ٩ًون  ؤلا٩ًواللُا ٖىضما ؤلا٩ًواللي ٌؿخسضم الُٟل ؤن ٖلي الضعاؾاث

بضو هظا ما، ألمغ ؤو مٗحن لؿاا٫ مىاؾبت اث٠ في ويوخا ؤ٦ثر ٍو ؾاب٣ا،  خضصهاها العي الْو

لُو  " ٦ةحابوت ٣ًوو٫  ؤلا٩ًوواللي ؤن الُٟول بخٗلوُم البواخثون  هواالء ؤهوخم ٣ٞوض ٖو  "ال ؤٖوٝغ

 حملوت ؤٖوٝغ ال حملو  ؤنوبدذ لوو بحابتهوا، وخعوى ٌٗوٝغ ولوم ٢بول مً ٦غعها العي لألؾئلت

 َٟول ؤي موً ٖلاهوا هدهول ؾووٝ ج٨وغاعا، والعوي ألا٦ثور ؤلاحابوت ؾخهوبذ ٞةنهوا ب٩ًواللُوت

 جسبر "ؤٖٝغ "ال حملت ؤن ، هومهمت ضةٞاث بحابخ ، وهىا٥ ال ٌٗٝغ ؾاا٫ ب٩ًواللي حؿإل 

مىاؾوبت،  ؤلا٩ًوواللي بحابوت الصوخو ًً٘و ؤن ًدخواج ؤهو  الؿواا٫ ٌؿوإ٫ الوظي الصوخو

م٨ً ؼ ؤٖلم"بخًائ٫  ب"ال الاحابت بَٟاء ًخم ؤن طل٪ بٗض ٍو  ًوخٗلم ٖىوضما ٞخسخٟي الخٍٗؼ

  .بحابتها ال ٌٗٝغ العي لألؾئلت اإلاىاؾبت ؤلاحاباث ؤلا٩ًواللي الصخو

  :إلاًىىالليا اطؼشاب مم الخلامل أظاليب لعب   ●

  : الٗاصي الُٟل ؤلا٩ًواللُا لضي خالت م٘ مسخلٟت بمؿخوٍاث هجحذ العي ألاؾالُب هظه مً

ُت الاؾخجابت البضًلت، وؤؾلوب وؤؾلوب الىمظحتcpp ؤؾلوب    .الحٞغ

  (Cpp )أوال :  أظلىب

 خوضة موً للخسُٟو٠ لوباؤؾ (McMorrow, Foxx, 1986: 291) وٞو٦ـ  ما٦موعو، ٢ضم

 The cues ( Cppاإلا٣هوض ) –الؿو٨خت  – الوضالالث ؤؾولوب ٖلُ  ؤلا٩ًواللُا ؤَل٣ا مك٩لت

point pause . 

  :الىمزحت البذًلت ثاهيا : أظلىب

 جخُلب ٞهي ألاوجحزمي الُٟل ؤلا٩ًواللي لضي ال٨الم خضة مً للخس٠ُٟ ألاؾلوب ؤًًا هظا

٣ في جمذ ؤلاحغاءاث العي هٟـ ٣ت الؿاب٣ت تالٍُغ  ؤؾئلت 10 ازخُاع وهي "الخإوي" جل٣حن ٍَغ

  :الثالزت الجواهب مً ٧ل في

٠  - ؤ  . حِٗل؟( ؤًً -ؤؾم٪؟ ما( الخٍٗغ

 . جدب؟( اإلاوؾ٣ُي ؤهوإ ؤي- خال٪؟ ٠ُ٦( الخٟاٖل  - ب

و٤ حِٗل؟ ؤي مداٞٓت ؤي في( الح٣اث٤  - ث  وجإ٦وض ؤَالهُوا ؟( فوي ًلٗوب بِؿوبو٫  ٍٞغ

 ال ٌٗٝغ الصخو ؤن مً مخإ٦ض وؤه٪ قُوٖا ؾئلتألا  ؤ٦ثر ألاؾئلت هي هظه ؤن مً
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ألاؾوئلت  موً ؾواا٫ ٧ول ؾواا٫ . ؤؾوإ٫ 30 لوضً٪ ٩ًوون  ؤن ًجوب ..  ؤلاحابوت ٖلاهوا

  :ألاجُت ال٨ُُٟت مؿخسضما الصخو  إلحاباث ؤلاحاباث وؤِٖ صعحاث وسجل

 ؤزغي. ؤلٟاّ جبٗتها لو خعى الؿاا٫ مً ؤ٦ثر ؤو ٧لمت جخ٨غع  ٖىضما ؤلا٩ًواللُا) - ر

 ؤحواب لوو خعوى مىاؾوبت ٚحور ٧لموت ٖلوي ؤلاحابوت جدخووي  ُدت) ٖىوضماصوح ٚحور - ج

 .ؤًًا( الصحُدت ؤلاحابتالصخو 

 جوم العوي ؤلاحابوت م٘و جخماشو ي ؤو للؿواا٫ مىاؾوبت ؤلاحابوت ج٩وون  صوحُدت ) ٖىوضما - ح

 ٖلاها(. الخضٍعب

ألاؾوئلت  ًجوب ؤن ٩ًوون شوخو ٌؿوخُُ٘ ؤن ًجُوب الىمووطج هوظا ازتر همووطج، ًواصي زم

 ول٨ًُ الُٟل مً اهخمام ٖلي ًدوػ  والظي للُٟل شخو ؤ٢غب ٩ٍون و  صحُدت بهوعة

٣ت مثل جضٍعب دجغة حهؼ ألام،  م٘ الىموطج جًم ؤو ججم٘ الؿاب٣ت، وهظه الحجغة الٍُغ

 ؤبوضؤ اإلاىًوضة، موً ألازوغى  الجهوت موً ؤمامو٪ و٦الهموا ًجلؿوان جضعبو  الوظي الصوخو

  .ألاو٫  الؿاا٫ وؤؾإل  بالىموطج

 الٗكوغة ألاؾوئلت ؾواا٫ ًوخم خعوى الصوحُدت. اؾوخمغ لإلحابواث ٍوؼوالخٗؼ  الثىواء اؾوخسضم

ً الجاهبحن ؤؾئلت الثالزت، ؤما الجواهب مً بجاهب بُوت  حلؿواث فوي جوحاههوا ًوخم آلازٍغ جضٍع

ىضما ٣ت الصخو ًجُب الخ٣ت، ٖو الىموطج، ُٞجب  وحوص في الو٢ذ َوا٫ صحُدت بٍُغ

 ج٩وون  بلوى ؤن جهول خعوى ؾوخمغؤلاحابواث وا ح٣ٗوب الىمووطج وحووص بوضون  ألاؾوئلت جوحُو 

ؼ، واحٗل مً و٢لل %100 بيؿبت صحُدت ً ًوحهوا ؤشخام الخٍٗؼ  لخخإ٦ض ألاؾئلت آزٍغ

 .   Generalization  الخٗمُم خضور مً

  :Literally responding الحشفيت الاظخجابت ثالثا : أظلىب 

ُت الاؾخجابت بإؾلوب لألوجحزم الٗالمي Judevine مغ٦ؼ  ًىصح ؤلا٩ًواللي،  خوللص الحٞغ

ض هل(الصخو  ؾإلذ ٞةطا ض اٖخ٣ض ؤه٪ )ٖهحر؟ جٍغ  اؾخسضم زم ما بص يء جسبروي ؤن جٍغ

وض ٣ًوو٫  ؤن الصوخو لخل٣وحن مغثُوت ؤلاقواعة ؤو بقواعة لٛوت ٣وت الٗهوحر بٗوٌ "ؤٍع  " وبٍُغ

ض هل" ؾإلذ الصخو لو مكابهت  الازحرة ال٩لمت الصخو " و٦غع  ال وٗم ؤم بؿ٩وٍذ؟ جٍغ

 بضا البؿ٩وٍذ ٞةطا ؤها ؤ٧ل ؾوٝ ٦ظل٪ ال. وهو ٢لذ ؤه٪" ل  و٢ل ؤلاحابت جل٪ ٞإ٢بل  "ال"
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ض الصخو ؤن وض ؤهو٪ لوو عؤًو٪، ٚحورث ؤهو٪ ًبوضو" ٣ٞول بؿو٩وٍذ ٞٗوال ًٍغ  ٢ول بؿو٩وٍذ جٍغ

ؼػ "وٗم" ٢م بخل٣حن وٗم""  ؤلاحابت الصحُدت. ،  ٖو

 : الذساظاث العابلت

 دساظاث جىاولذ الىمزحت مم ألاوجيزم :

 بلوى هوضٞذ صعاؾوت (Thiemann & Goldstein,2001 ) وحولضؾوخاًً جواًمً، ى ؤحوغ            

 الاحخماُٖت ال٣هت باؾخسضام ؾىت 12-6بحن  ما ؤٖماعهم جغاوخذ ؤوجحزمُحن ؤَٟا٫ (5( جضٍعب

 اإلاهواعاث حٗلوُم فوي ألا٢وغان اؾوتراجُجُت م٘و صمجها وجم الُٟضًو، باؾخسضام الغاحٗت والخٛظًت

ٟا٫ لضى الاحخماُٖت اإلاهاعاث جدؿً ًٖ الضعاؾت هخاثج وؤؾٟغث الاحخماُٖت، ألاوجحوزمُحن  ألَا

 ٚحر الاحخماُٖت الؿلو٦ُاث اإلادضص، واهسًٟذ اإلاويٕو في والخدضر حٗل٣ُاث ٖمل زال٫ مً

وبت ، في حٛحر) مثل اإلاٚغ ضم اإلاويٕو   .اإلاهاعاث هظه حٗمُم واؾخُاٖوا( الاؾخجابت ٖو

 البوً ػمُلهموا صعاؾوت (Nikopoulos & Keenan, 2003) و٦ىوان  ه٩ُوبوولـ ؤحوغى         

 الكٟوي  الؿلو٥ جدٟحز بلى يهضٝ ُٞضًو وبوكاء اللٗب زال٫ مً ٦بحر م٘ شخو لُخٟاٖل

ت خُث قاهض ،(ؾىت 15 -9 بٗمغ) ؤوجحزم  لضيهم ؤَٟا٫ ؾبٗت لضى ٟا٫ ؤقَغ  الُٟضًو ألَا

 هخاثج ٨ٖؿذ ثخُ بؿُِ، لٗب وكاٍ في الباخثحن مً واخض م٘ الؼمُل جٟاٖل جهوع  العي

 مٗوضالتهم ػاصث الؿوبٗت الُوالب موً ؤعبٗوت اإلاكواع٦حن، وؤن موً ل٩ول الُٟوضًو مكواهضة

  .الؼمالء م٘ موا٠٢ ٖضة ٖبر الجضًض الؿلو٥ وجولض ال هاع، زال٫ الاحخماوي بالخٟاٖل

 ٦مبُووجغ بغهوامج ٖلوى صعاؾوت(، Langone & Ayer ، 2004ال هجوون ، واًوغ) ؤحوغى         

 لضيهم ؤَٟا٫ ؤعبٗت  قاع٥  .الُٟضًو ؤٞالم ججؿُض مً اإلاؿخسضم ًم٨ً ظيوال مٗلم ؤٖضه

 الخوحُ  بٗض اإلاكاع٦ت ٖلى ؤمثلت حٗغى ؤ٢غان ًٖ ُٞضًو ؤٞالم وي٘ جم بالضعاؾت، ؤوجحزم

ٟوا٫ قووهض ٞوُلم ٧ول مكواهضة بٗوض .والخدُوت  سوجل .حماُٖوت ؤوكوُت فوي ٌكواع٧وا ألَا

اصة الباخثون  ٟا٫ بضؤ ؤن بٗض مؿتهضٞت ٦ُاثؾلو  زالزت باؾخسضام ؾَغٗت ٍػ  بمكاهضة ألَا

ٟوا٫ موً الٗضًوض ؤن وؤْهوغث الخضزل، زال٫ (PND=97) و٧اهذ الُٟضًو ؤٞالم  الوظًً ألَا

ت البرامج ؤوجحزم  ٌؿخسضموا لضيهم  .الُوومي عوجُو هم فوي الخيبوا بىاء ٖلى إلاؿاٖضتهم البهٍغ

 حكو٩ل ؤنوبدذ هواالدؿلؿوالث، ٞةن ؤو الخُوواث لخويوُذ لألَٟوا٫ نووع  اؾوخسضام ٖىوض
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 البرامج لدصجُ٘ ال٨مبُوجغ الباخثحن بٌٗ الظاجُت. ؤو اؾخسضم البرمجت ؤق٩ا٫ مً ق٩ل

ت   .للُٟضًو البهٍغ

 الُٟوضًو جوضَعـ " بٗىووان صعاؾوت، (Kimball ,et al,2004 ) وآزوغون ٦ُمبول ؤحغى 

 بلى ذهضٞ "الاحخماُٖت اإلاهاعاث ألاوجحزم لخٗلُم طوي  لألَٟا٫ اليكاٍ حضاو٫  م٘ اإلادؿً

ُُٟت اإلاهاعاث ًٖ حؿٟغ ٢ض اليكاٍ حضاو٫  م٘ الخضَعـ ؤن ٤ ًٖ جد٣٣  ال العي الْو  ٍَغ

و٤ ٖوً ؤو الخ٣لُضًوت للمدا٧واة الخوضَعـ  وحوضاو٫ . الُبُُٗوت الخوضزل اؾوتراجُجُاث ٍَغ

وضة هوي اليكواٍ  هوظه مثول. بو  ال٣ُوام اإلاوخٗلم حٗلوُم ٖلوى جغ٦وؼ بحغاءاتهوا ألن هوٖهوا موً ٍٞغ

 جدخوي  الٞخاث ؤو اإلادمولت ال٨مبُوجغ ؤحهؼة مً الاؾخٟاصة زاللها مً خمً الؼمىُت الجضاو٫ 

ىا ؤلاحوغاءاث، هوظه الؾوخ٨ما٫ .٧لمواث ؤو نووع  ٖلوى  همواطج اؾوخسضام ًم٨وً ٦ُو٠ ا٦دكٟو

  .اليكاٍ حضاو٫  يمً الخٗلُمُت  الُٟضًو

 بوحن الجم٘و فوي ال٨مبُوجغ ؤحهؼة اؾخسضام ٦ُُٟت لخويُذ هو الجضاو٫  هظه مً والٛغى

 وزانت الخضَعـ، في اليكاٍ حضاو٫  ٌٗؼػ  ؤن ًم٨ً والُٟضًو الخٗلُمُت الجضاو٫  مً حنازى

  .الاحخماُٖت اإلاهاعاث مجا٫ في

 ٞاها اؾخسضما صعاؾت  (Nikopoulos & Keenan ,2004)و٦ىان  ه٩ُوبولـ ؤحغى          

غ ؤوجحزم لضيهم ؤَٟا٫ زالزت م٘ الُٟضًو هماطج  اللٗب، لو٥وؾ الاحخماُٖت اإلاباصعاث لخ٣ٍغ

وي، الخٗلُم الُٟضًو، همظحت  هي اإلاؿخسضمت الُغ١  و٧اهذ  و٢وض اإلاخ٨وغع، والؿولو٥ الكٟو

ٟوا٫ ؤن بلوى الباخثوان جونول  واإلابواصعاث اإلاخباصلوت، ألالٗواب فوي جدؿوىا خ٣٣ووا الثالزوت ألَا

ت زال٫ %مً  100و الخضزل زال٫ مً  (PND = 97%) الاحخماُٖت   .الاؾخمغاٍع

 اولذ الحصيلت اللوىيت مم ألاوجيزم: ثاهيا : دساظاث جى

ٟا٫ ألاوجحزمُحن حٗلُم ًٖ صعاؾت ((Enid wolf,1999 ول٠  ؤهض ؤحغى   مً ال٨الم ألَا

بلى  الضعاؾت تهضStructured-Smile Methods in language Educationٝ  ؤؾلوب زال٫

ٟا٫ ألاوجحزمُحن اللٛت، لخٗلُم مخ٩امل ؤؾلوب بًجاص  مً ٖضص مً تالضعاؾ ُٖىت جخ٩ون  ألَا

ٟوا٫ ألاوجحوزمُحن ؤقواعث باث فوي بواءآلا  اقوترا٥ بلوى ؤهمُوت الضعاؾوت هخواثج ألَا  م٣ضموت جوضٍع

 .لهم ال٣هو و٢غاءة الاهدباه وحظب الخدٟحز ٖلي ومؿاٖضتهم ألوالصهم
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 ال٣لُل لألَٟا٫ ال٨الم صعاؾت ًٖ ؤؾلوب( (Corel Potter,1999بوجغ ٧وع٫ؤحغى 

 َوغ١  بلوى اؾخ٨كواٝ الضعاؾوت تهوضٝ ًخ٩لموون  ال ؤو ال٢لوُ ًخ٩لموون  ألاوجحوزمُحن الوظًً

ٟا٫ ألاوجحزمُحن اؾخ٨كاٝ لبٌٗ الخل٣اجي الاجها٫  ٖلي جإزحرها ومضي الُٟل بِئت صوع  ألَا

٣وت حر الؿوً َٟول 18  موً الضعاؾوت ج٩وهوذ ُٖىوت اجهوال ، ٍَغ  موً ٌٗواهون  ؤوجحزموي نٛو

بلى  الضعاؾت هخاثج الم ؤقاعثال٨ مٗضوم ؤو ٢لُل ٦الم بوحوص اإلاصحوبت الكضًضة ألاوجحزمُت

٣ت وي٘ ٟا٫ ألاوجحزمُحن ؤال م٘ لالجها٫ حضًض ؤؾلوب ؤو ٍَغ  ال٨الم وؿبت ج٣لُل وهو ألَا

 : الخالُت ألاوجحزمُحن الىخاثج لألَٟا٫ اإلاوحهت

ٟا٫ ألاوجحزمُحن ٦مخجاوبحن همو حؿهُل -  . جل٣اثُحن ألَا

٣ت اإلاٟغصة ال٩لماث ٞهم ٖلي ٌؿاٖضهم -  . ؤًٞل بٍُغ

ٟا٫ صازل هاالء اقترا٥ لحؿهُ -   الاحخماُٖت. بِئتهم ألَا

بي بغهوامج ٞاٖلُوت ٖوً صعاؾوت( 2000(مدموض  هللا ٖبوض ٖواص٫ ؤحوغى   لخىمُوت جوضٍع

بلوى  الضعاؾوت ألاوجحوزمُحن هوضٞذ لألَٟوا٫ الؿولو٦ُت اإلآواهغ بٗوٌ ٖلوي الخوانول مهواعاث

بي بغهامج ٞاٖلُت ًٖ ال٨ك٠  ُٖىوت وجحزموي،ألا  لوضي الُٟول الخوانول مهواعاث لخىمُوت جوضٍع

بلوى  ج٣ؿوُمهم وجوم ( ؾوىت6-5 موا بوحن) ؤٖمواعهم جتوراوح مموً َٟوال 20 موً جخ٩وون  الضعاؾوت

بُوت مجمووٖخحن  لوضي ملحووّ اهسٟواى خوضور بلوي الضعاؾوت ؤقواعث هخواثج .ويوابُت ججٍغ

بُوت ؤَٟوا٫ اإلاجموٖوت واصة م٘و اإلاٟوٍغ الحغ٧وي واليكواٍ الٗوضواوي الؿولو٥ فوي الخجٍغ  فوي ٍػ

 ال٣ُواؽ فوي البرهوامج جوإزحر اؾوخمغاع و٦وظل٪ لوضيهم الخٟاٖول مؿوخوي  وفوي الاهدبواه مؿوخوي 

 لضيهم. اللٛوي  والخدبعي البٗضي

 اإلادوُِ فوي بحوغاءاث جوإزحراث صعاؾوت ٖوً( (Kim ui\gahg,2000 ٦ُم  حاج ؤحغى 

 ٞدوو الضعاؾوت بلوى تهوضٝ ألاوجحوزمُحن لألَٟوا٫ اإلاىُو٢وت  اللٛوت مهواعاث ٖلوي الاحخمواوي

ـجو بحوغاءاث جوإزحراث  ٖلوي الحٟواّ وحٗموُم ا٦دؿواب ٖلوي )البِئوت( الاحخمواوي اإلادوُِ ضَع

ُُٟت اللٛت ٟا٫ ألاوجحزمُحن،  هخاثج الضعاؾوت مً زالزت الضعاؾت ُٖىت الْو  ؤن ؤوضوحذ ألَا

ٟا٫ ألاوجحزمُحن حٗلموا  ال٣اثم مً واإلاؿاٖضة الُٗام لُلب لٛتهم ؤهضاٝ واؾخسضموا ألَا

ٟوا٫ مهواعاث وؤ٦دؿوب الاحخمواوي دوُِاإلا جوضَعـ إلحوغاءاث ٦ىدُجوت بالخجغبوت  اللٛوت ألَا

ب. زال٫ مً اإلاسخلٟت  الخضٍع
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 مهواعاث حٗلوُم صعاؾوت ٖوً ((Boettsher ,Mendy,Anne,2004 بوحكوغ ؤووي ؤحوغث

 إلا٩اؾب وجدلُل ؤلاصاعة الظاجُت زال٫ مً باألوجحزم اإلاهابحن لألَٟا٫ الاحخماُٖت اإلاداصزت

 الاحخماُٖت اإلاهاعاث حٗلُمهم َٟا٫ ألاوجحزمُحن ًم٨ًألا  ؤن بلى بزباث الضعاؾت تهضٝ الٗالج

ً م٘و ٟووا٫  موً ،ج٩وهوذ ُٖىوت الضعاؾووت ؤلاصاعة الظاجُوت اؾوخسضام زوال٫ موً آلازوٍغ ألَا

 مهواعاث جوضَعـ فوي ٞٗالوت وؾوُلت ؤلاصاعة ٧اهوذ بلوى ؤن وحكوحر الضعاؾوت ألاوجحوزمُحن هخواثج

 اؾخسضامها جم الخضزل ؤزىاء دؿبذا٦ العي الاحخماُٖت اإلاهاعاث وؤن الاحخماُٖت اإلاداصزاث

 : ؿاب٤ للضعاؾاث الؿاب٣ت ًخطح آلاحيمً الٗغى ال .جل٣اثُا

وووواعاث  - وووا فووووي جىمُووووت مهو ووواب٣ت ٖلووووى ؤهمُووووت الىمظحووووت وصوعهو ؤ٦ووووضث الضعاؾوووواث الؿو

وووول  وووابهم الُٟو ووووزمُحن وب٦ؿو ٟووووا٫ ألاوجحو ووووض ألَا وووول الاحخموووواوي ٖىو الخوانوووول والخٟاٖو

 مؿخوى حُض مً الخوانل والخٟاٖل الاحخماوي. 

 ٦ما ع٦ؼث الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖلوى اؾوخسضام الىمظحوت وؤ٦وضث هخاثجهوا بهووعة -

 ج٣ضم لهظه الٟئت.  بًجابُت ٖلى ٞٗالُت الىمظحت العي

٦موا ؤن الخووإزغ فووي همووو اللٛوت ٖىووض ألاوجحووزمُحن ًغحو٘و بلوى ٢لووت اؾووخسضام مهوواعاث  -

هُت، وؤن ؤقووو٩ا٫ الترصًوووض اإلاسخلٟوووت ج٩وووون لهوووا زووووام جٟاٖلُوووت  الاجهووا٫ الكووٟو

ٟا٫ الٗاصًحن. ون  وجُت لِـ لها م٣ابل فى خضًث ألَا

٦موا ؤ٦وضث الضعاؾواث الؿواب٣ت ٖلوى ؤن هىوا٥ ٖال٢وت بوحن اإلاؿوخوى اللٛووي لوضى  -

٣ووت لُٟٓوووت ؤو ٚحووور  ٟووا٫ ألاوجحوووزمُحن و٢ووضعتهم ٖلوووى الاجهووا٫ الاحخمووواوي بٍُغ ألَا

لُٟٓوت. وؤن اإلاؿوخوى اللٛووي لو  جوإزحر ٖلوى الىمواطج الاجهوالُت الاحخماُٖوت لووضى 

ً لٛوٍا.ألا   َٟا٫ ؾواء ٧اهوا ؤوجحزمُحن ؤو مخإزٍغ

  إحشاءاث الذساظت : 

بي واإلاىاؾب ألهضاٝ الضعاؾت وحؿائالتها. اإلاىهم قبتاجب٘ الباخث   : مىهج الذساظت  ججٍغ
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 :كيىت الذساظت 

وووا طوي ( ؤَٟووووا٫ موووً 6جخ٩وووون ُٖىووووت الضعاؾووووت موووً مجموٖووووت ) ووواهون الا٩ًواللُو  اللووووظًً ٌٗو

 .( ؾىواث8:6راوح ؤٖماعهم مً )ايُغاب ألاوجحزم وجت

 أدواث الذساظت :

٪ قوبلغ(. ٧اعػ لخ٣ضًغ م٣ُاؽ -1  ألاوجحزم )بٖضاص بٍع

 م٣ُاؽ الحهُلت اللٛوٍت )بٖضاص الباخث(. -2

بي بغهامج -3  الباخث(. بٖضاص (جضٍع

٢ووام اإلاالوو٠ بٗوض ؤن جووم جُبُوو٤ م٣ُوواؽ مليـاط الحصــيلت اللوىيــت )إكـذاد الباحــث( -

 :  بخ٣ىُ ها بٗضة َغ١ هي (َٟل ؤوجحزمي20م٩وهت مً )لى ُٖىت الحهُلت اللٛوٍت ٖ

ً اإلاد٨محن وبحغاء بٌٗ الخٗضًالث فى  11: بٗض ٖغى اإلا٣ُاؽ ٖلى  باليعبت للصذق م

خؿوواب مٗامووول الاعجبوواٍ بووحن صعحووت ٧وول ٖبوواعة والضعحوووت  الهووُاٚت لووبٌٗ الٗبوواعاث، جووم

بحن ؤبٗاص اإلا٣ُاؽ.  ال٩لُت ل٩ل بٗض ٖلى خضة، و نض١ الخمُحز ، وخؿاب مٗامل الاعجباٍ

٣ووت ٦غوهبوار )مٗاموول ؤلٟووا(.  باليعــبت للثبــاثؤموا  ٣ٞوض جووم  بُووغ١ : بٖواصة الخُبُوو٤، ٍَغ

 و٧اهذ حمُٗها طاث صاللت بخهاثُت مغجٟٗت.

 البرهامج الخذسيبي-

 حلشيف البرهامج :

اإلاخ٩املووت اإلاترابُوت العوي ج٣ووضم موً زوال٫ ٞتوورة هوو مجموٖوت ألاوكووُت اإلاسُُوت اإلاخخالُوت 

  (30: 2013)مدمض عيا الؿُض:مدضصة وحٗمل ٖلى جد٤ُ٣ الهضٝ الٗام للبرهامج. ػمىُت

 مصادس إكذاد البرهامج:

٢ام الباخث بةٖضاص البرهامج لخىمُت الحهُلت اللٛوٍت لضى ؤَٟا٫ ؤلا٩ًواللُا ألاوجحزمُحن، 

 و٢ض ؤٖخمض الباخث ٖلى ٖضة مهاصع جخًمً : 

اع الىٓغي للبدث والظي ًل٣ى الًوء ٖ - اث ؤلَا لى زهواثو ؤَٟوا٫ ألاوجحوزم ونٟو

 اللٛت اللُٟٓت لضيهم .
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ووإل ٖلوووى البدوووور والضعاؾوواث الؿووواب٣ت العوووي جىاولووذ جهووومُم البرهوووامج لوووظوى  - الَا

 ايُغاب ألاوجحزم.

ووووضٍعب طوى  - ووووت جو ووِو ؤو جىُٓموووواث ل٨ُُٟو و وووي ٢ووووضمذ زُو و ووووى الضعاؾوووواث العو وووإل ٖلو و الَا

 ال 
ً
ووواال وووي ٧اهوووذ مجو زخُووواع مدخوووووى ايوووُغاب ألاوجحووووزم، وجمثلوووذ ؤهووووم الضعاؾووواث العو

(، )خلمووى Kijllmer, et al. 2013() 2011البرهوامج صعاؾوت ٧ول مووً )عقوا خاموض،

(، )هالت 2001(، )ٖمغ بً الخُاب، 2010(، )ٖاص٫ ٖبض هللا مدمض، 2005ٖمغ،

(،) 2005(، )ؾهى ؤمحن، 2012(، )ؾهحر ٧امل، 2001(، )هالت ٞااص، 2001ٞااص، 

 ( . 2005مدمض قوقي ٖبضاإلاىٗم، 

إل - ب وجىمُت اإلاهاعاث لضى ؤَٟا٫ ألاوجحزم مثل  الَا ٖلى بٌٗ الاؾتراجُجُاث فى جضٍع

 (.Liwes: 2009(،)Landa Rebecca:2007(،)Muller, R,A:2007صعاؾت ٧ل مً)

 أهميت البرهامج :

ٟوووا٫  ٌٗخبوور البرهووامج خل٣ووت ونووول بووحن ألاوجحووزم والبِئووت اإلادُُوووت بوو ، خُووث ؤن هوواالء ألَا

وبالخالي ًهٗب الخوانل ٦ما ؤن ٖضم وحووص خهوُلت لٛوٍوت  ًٟخ٣غون للمٟغصاث اللٛوٍت

لضيهم حٗو٢هم ًٖ ا٦دؿاب وحٗلم ال٨ثحر مً اإلاهاعاث وجدو٫ بُ هم وبحن اإلادُُحن بهوم، 

 -وجخلخو في:

وو٘و  -1 و وووول مو ووووا ألاوجحووووزمُحن للخٗامو وووواٖضة ؤَٟووووا٫ ؤلا٩ًواللُو ووووُلت اللٛوٍووووت ومؿو جىمُووووت الحهو

بهم باأل   هموطج .اإلاٟغصاث العي جدُِ بهم مً زال٫ جضٍع

جوحُ  هٓغ اإلاكخٛلحن باإلاجا٫ بإهمُت اؾخسضام الىمظحت وج٣ضًم ألاوكُت اإلاىاؾبت  -2

 لهظه الٟئت مً زاللها .

 أظغ بىاء البرهامج :

 ٌؿدىض البرهامج الحالي بلى مجموٖت مً ألاؾـ ٖلى الىدو الخالي:
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 ألاظغ اللامت :-

ٟوا٫ ألا  وجحووزمُحن وجووضٍعب الُٟوول اؾوخسضام الىمظحووت لخىمُووت الحهوُلت اللٛوٍووت لووضى ألَا

ٖلي ا٦دؿاب مٟغصاث لٛوٍوت موً البِئوت اإلادُُوت بو  لدؿواٖضه ٖلوى الخوانول اللٛووي م٘و 

. ً  ألازٍغ

 ألاظغ الىفعيت :

وضاص للٗموول مٗهوم وبىواء حؿوغ مووً  الخٗوٝغ ٖلوى زهواثو ؤَٟوا٫ الُٗىووت ٖوً ٢وغب وؤلٖا

ووٌ الخ ٟاٖول مو٘و الث٣وت خعوى ًم٨ووً ج٣بول الباخوث، خُووث موً زهوواثو َٟول ألاوجحوزم ٞع

ً بؿهولت .   آلازٍغ

ٟووا٫ صيـادة الذافليــت - ؤ وو٤ عبوِو ؤوكووُت البرهووامج بمُووو٫ واهخماموواث ألَا : ٖووً ٍَغ

 طوى ايُغاب ألاوجحزم، وحصجُٗهم ٖىض بهجاػ ٧ل زُوة.

باتهم صيادة الاظخلالليت - ب ً جضٍعب ؤَٟا٫ ألاوجحزم ٖلى الخٗبحر ًٖ ٚع : والعي جخًم

 فى جلبُت اخخُاحاتهم اإلاسخلٟت .

ووووي امللذمــــتالخبــــراث  - ث وووواصة الحهووووُلت اللٛوٍووووت العو : الاهخمووووام بدىووووٕو ألاوكووووُت لٍؼ

 ٨ًدؿبها الُٟل.

 الاهخمام بةقبإ الضاٞ٘ بلى الىجاح ٖىض بهجاػ ٧ل مهمت ٣ًوم بها َٟل ألاوجحزم. - ر

 ألاظغ الفلعفيت:

٣ًوووم البرهووامج ٖلوووى اؾووخسضام الىمظحووت وبٗوووٌ ٞىُوواث حٗووضًل الؿووولو٥ و٣ٞووا ألؾووولوب 

٤ اإلاد والظى ٣ًوم ٖلى ججؼثت  Discrete Trial Trainingاوالث اإلاًٟلت الخضٍعب ًٖ ٍَغ

 اإلاهاعة لُخم٨ً الُٟل مً الخضٍعب ٖلاها وبج٣انها.

 ألاظغ التربىيت:

ٌٗخموض بىوواء البرهووامج ٖلووى حٗلووُم الُٟوول ألاوجحزمووي مٟووغصاث حضًووضة مووً زووال٫ ألاوكووُت 

ب خهوووُلت لٛوٍوووت اإلا٣ضمووت باؾوووخسضام الىمظحووت، والتر٦حوووز ٖلوووى ٧وول موووا ٌؿووواٖضه ال٦دؿووا

. ً ض مً جوانل  لٛوٍا م٘ آلازٍغ  بك٩ل صحُذ، مما ًٍؼ
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حوور  - ؤ مغاٖواة جووضعج ألاوكووُت اإلا٣ضموت للُٟوول ألاوجحزمووي موً ألاقووُاء اإلادؿوؾووت ٚو

 اإلادؿوؾت بلى الخبراث اإلاجغصة .

ٟا٫ ألاوجحزم . - ب  مغاٖاة مالثمت ؤوكُت البرهامج أَل

 –الخويوُذ  –لها )الدصوجُ٘ جؼوٍض َٟل ألاوجحزم بالخٛظًت الغاحٗت ب٩اٞت ؤق٩ا - ث

ؼ(.  الخٍٗؼ

 ألاظغ املياهيت:

البِئت  –الوؾاثل  –وهي ألاؾـ العي عاوى الباخث ٞاها تهُئت اإلاىار اإلاىاؾب مً )اإلا٩ان 

 العي ؾِخم ٞاها جىُٟظ الجلؿاث( بدُث ج٩ون مىٓمت وآمىت ومىاؾبت لخُب٤ُ البرهامج.

 الخخؼيؽ للبرهامج :

وووام ج ٖلووووى جدضًوووض ألاهووووضاٝ الٗاموووت وؤلاحغاثُووووت ومدخووووواه حكووومل ٖملُووووت الخسُوووُِ للبرهو

وؤلاحغاجي ٧االؾوتراجُجُاث وألاؾوالُب اإلاخبٗوت فوي جىُٟوظ الجلؿواث، وجدضًوض اإلاوضى  الٗملي

 الؼمني للبرهامج، ٖضص حلؿاث البرهامج، مضة ٧ل حلؿت، وم٩ان بحغاء البرهامج.

 ألاهذاف اللامت :

ُٟهوووا لخىمُوووت الحهوووُلت اللٛوٍوووت بل٣وواء الًووووء ٖلوووى ؤهمُوووت الىمظحوووت و٦ُُٟووت جْو -

 إلاؿاٖضة ؤَٟا٫ ؤلا٩ًواللُا ألاوجحزمُحن .

 . جىمُت الحهُلت اللٛوٍت لضى ؤَٟا٫ ألاوجحزم لخدؿحن جوانلهم اللٛوي  -

 :ألاهذاف الفشكيت

   ؤن ٨ًدؿب الُٟل مٟغصاث لٛوٍت في البِئت اإلادُُت ب 

 .  ؤن ٌؿخُُ٘ ؤلاحابت بك٩ل صحُذ ٖلى ألاؾئلت العي جوح  ل 

 ؿخُُ٘ جىُٟظ ألاوامغ.ؤ  ن ًدب٘ الخٗلُماث َو

 .ؤن ٨ًدؿب الُٟل بٌٗ اإلاٟاهُم البُئُت 
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 . ؤن ٌؿخُُ٘ ؤصاء اإلاهاعاث اإلاُلوبت مى 

 .جىمُت اإلاهاعاث الحغ٦ُت ؤزىاء اللٗب 

 .ؤن ٌؿخُُ٘ الُٟل الخمُحز والخأػع البهغي 

 .الخ٣لُل مً الؿلو٦ُاث )ؤلا٩ًواللُا( ؤزىاء جىُٟظ البرهامج 

 ٖلى ألاقُاء مً زال٫ اللمـ. ؤن ًخٗٝغ 

 .ؤن ٌؿخُُ٘ الخ٣لُض واإلادا٧اة 

 أظاليب الخذسيب:

جىوٖذ ؤؾالُب الخضٍعب الٟغصي. ومً اإلاهواعاث العوي ؾِؿوخسضمها الباخوث الخوضٍعب ٖلوى 

ٝ والووي ب٩ل ؤحؼاء الجؿم والٟا٦هت و٦ُُٟت  الاهدباه والخوانل البهغي والخ٣لُض والخٗغ

 جغ٦ُب الباػ٫ بك٩ل صحُذ .

 حخىي الجلعاث :م

 الخ٣لُض(. –)حظب الاهدباه  -جمهُض لٛوى:-

 ) ٞهم اإلاٟغصاث(. -:ٞهم اللٛت -

 )الخٗبحر ًٖ اإلاٟغصاث(. -الخٗبحر ًٖ اللٛت: -

ت –)لٛت اؾخ٣بالُت  -بصعا٥ اإلاٟغصاث مً خول : - ض( . –ٞهم –لٛت حٗبحًر  ججٍغ

 جىـيم محخىي البرهامج:

غ( جوم جىٓوُم مدخوووى البرهوامج بدُووث ًغاوو خ٩وون البرهووامج موً )نوٟو ٟووا٫ ٍو ي ٢وضعاث ألَا

ب، وجىوضعج ألاهوضاٝ  حلؿت جدخوى ٖلى وكاَاث ًخٟغج ٧ل وكاٍ موً الؿوهل بلوى الهٗو

ىضعج الٗمل الُضوي مً الؿهل بلى الهٗب.  مً الؿهل بلى الهٗب، ٍو

% مٗلوموواث حضًوضة، الٗموول ٖلووى 40% مٗلوموواث ٢ضًموت و60ًًٟول بُٖوواء ٧ول حلؿووت 

 ي ٧ل حلؿت لخد٤ُ٣ الهضٝ مً ٧ل حلؿت.بوكاء ٢هت وخواع ف
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الحغم ٖلى ٖضم بخؿاؽ الُٟل باإلالل ؤزىاء اليكاٍ وؤن ٌكٗغ الُٟل باإلزاعة واإلاخٗوت 

ؤزىاء جىُٟظ اليكاٍ. ًخم جىُٓم مدخوى البرهامج لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ الخانوت ب٩ول وكواٍ 

خامواث خُث الهٗوص باألهضاٝ وألاوكُت مً الؿهل بلى الهٗب، وجدضًوض ألاصواث وال

 اإلاسخلٟت واإلاخىوٖت، وُٞما ًلي حضو٫ ًوضح مدخوى ؤوكُت البرهامج اإلا٣ترح .

 هخائج الذساظت : كشض وجحليل 

 ٌ  :هخائج الفشض ألاو

جوحووض ٞووغو١ طاث صاللووت بخهواثُت بووحن مخوؾووُاث عجووب " ًوىو الٟووغى ألاو٫ ٖلووى ؤهو : 

بُت مً ؤَٟا٫ ؤلا٩ًواللُا ألاوجحزمُ حن في الخُب٣ُحن ال٣بلي صعحاث ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ

. " والبٗضي فى اإلاٟغصاث اللٛوٍت ٖلى م٣ُواؽ الحهوُلت اللٛوٍوت لهوالح الخُبُو٤ البٗوضي

 Wilcoxonوللخد٤٣ مً صحت هظا الٟغى، ٢ام الباخث باؾخسضام ازخباع ول٩و٦ؿون 

بُوووت ٢بووول جُبُووو٤ إلًجوواص الٟوووغو١ بوووحن مخوؾوووُاث عجوووب صعحوواث ؤٞوووغاص اإلاجمو  ٖوووت الخجٍغ

 البرهامج

( هخوواثج الٟووغى 1حووضو٫ )الخُبُوو٤ ٖلووى م٣ُوواؽ الحهووُلت اللٛوٍووت ٦موا ًخطووح فووي وبٗوض 

 .ألاو٫ 

الفشوق بين مخىظؼاث سجب دسحاث أفشاد املجمىكت الخجشيبيت كبل جؼبيم :ًىضح (1حذوٌ سكم )

 (6البرهامج وبلذ الخؼبيم فى املفشداث اللوىيت كلى ملياط الحصيلت اللوىيت )ن=

ــاط  املخويراث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الليـ

ــي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  –اللبلـ

 البلذي

ـــؽ  اللذد ـ ـ مخىظـ

 الشجب

مجمـىق 

 الشجب

Z ــاه  الذاللت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اججـ

 الذاللت

ــشداث  ـ ـ ـ ـ ـ املفـ

 اللوىيت 

 الغجب الؿالبت

 الغجب اإلاوحبت

ووب  و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و الغجو

ت  اإلادؿاٍو

 ؤلاحمالى

- 

6 

- 

6 

- 

3,5 

  

21 

 

2,207 

ووت  و و و و و و و و و و و و و صالو

ووض  و و و و و و و و و و و و و و ٖىو

مؿووخوى 

0.05 

واه  و فووي اججو

وواؽ  و و و و ال٣ُو

 البٗضي

Z  =2.58  0,01ٖىض مؿخوى 

Z  =1.96  0,01ٖىض مؿخوى 
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 خائج الفشض ألاٌو إلى :حشير ه

ووواثُا ٖىووووض مؿووووخوى ) ووواب٤ وحوووووص ٞوووغو١ صالووووت بخهو ( بووووحن 0,05ًخطوووح مووووً الجووووضو٫ الؿو

بُت ٢بل جُب٤ُ البرهامج وبٗض الخُب٤ُ فى  مخوؾُاث عجب صعحاث ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ

 اإلاٟغصاث اللٛوٍت ٖلى م٣ُاؽ الحهُلت اللٛوٍت لهالح ال٣ُاؽ البٗضي. 

 :الثاوي هخائج الفشض

جوحوووض ٞووووغو١ طاث صاللوووت بخهووواثُت بوووحن مخوؾوووُاث عجووووب "  ٖلوووى: الٟوووغى الثووواويًوووىو 

بُت مً ؤَٟا٫ ؤلا٩ًواللُا ألاوجحزمُحن في الخُب٣ُحن ال٣بلي  صعحاث ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ

. البٗوووضي"والبٗووضي فووى جغ٦ُوووب الجموول ٖلووى م٣ُووواؽ الحهووُلت اللٛوٍووت لهوووالح الخُبُوو٤ 

  Wilcoxonباؾوخسضام ازخبواع ول٩و٦ؿوون وللخد٤٣ مً صحت هظا الٟغى ٢ام الباخوث 

بُوووت ٢بووول جُبُووو٤  إلًجوواص الٟوووغو١ بوووحن مخوؾوووُاث عجوووب صعحوواث ؤٞوووغاص اإلاجموٖوووت الخجٍغ

 (2) البرهامج وبٗض الخُب٤ُ ٖلى م٣ُاؽ الحهُلت اللٛوٍت ٦ما ًخطح في حضو٫ 
 الفشوق بين مخىظؼاث سجب دسحاث أفشاد املجمىكت الخجشيبيت كبل جؼبيم:ًىضح ( 2حذوٌ سكم )

 (6البرهامج وبلذ الخؼبيم فى جشهيب الجمل كلى ملياط الحصيلت اللوىيت )ن=

اللياط اللبلي  املخويراث

 البلذي –

ـــؽ  اللذد ـ ـ مخىظـ

 الشجب

مجمـىق 

 الشجب

Z ــاه  الذاللت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اججـ

 الذاللت

ـــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جشهيـ

ــل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجمـ

ــر  ـ ـ ـ ـ ـ ـ والخلبيـ

 كنها

 الغجب الؿالبت

 الغجب اإلاوحبت

ووب  و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و الغجو

ت  اإلادؿاٍو

 ؤلاحمالي

- 

6 

- 

6 

 

3,5 

  

21 

 

2،

214 

ووض  ووت ٖىو صالو

ووخوى  و و و و و و و و مؿو

0.05 

واه  و و و ووي اججو و فو

وواؽ  و و و و و و و و ال٣ُو

 البٗضي

Z  =2.58  0,01ٖىض مؿخوى 

Z  =1.96  0,01ٖىض مؿخوى 

مووا جونوول بلُوو  البدوث مووً هدُجووت ًووىو ٖلووى مووا ًلووي: جىضـح هخــائج الجــذٌو العــابم   :

بُت  جوحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخوؾُاث عجب صعحاث ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ

٩ًواللُووا ألاوجحوزمُحن فوي الخُب٣ُووحن ال٣بلوي والبٗوضي ٖلووى م٣ُواؽ الحهووُلت موً ؤَٟوا٫ ؤلا 

 اللٛوٍت لهالح الخُب٤ُ البٗضي. 
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 هخائج الفشض الثالث:

جوحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخوؾُاث عجب  ال"  ًىو الٟغى الثالث ٖلى ؤه :

ً ؤَٟا٫ ؤلا٩ًواللُا ألاوجحزمُ بُت م حن في الخُب٣ُحن البٗضي صعحاث ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ

. وللخد٤٣ مً صحت هظا الٟغى، ٢ام الباخث " والخدبعي ٖلى م٣ُاؽ الحهُلت اللٛوٍت

إلًجواص الٟووغو١ بوحن مخوؾووُاث عجوب صعحوواث   Wilcoxonباؾوخسضام ازخبواع ول٩و٦ؿووون 

بُت في الخُب٣ُحن البٗضي والخدبعي ٖلى م٣ُاؽ الحهُلت اللٛوٍت.  ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ

 (.3ح في حضو٫ ع٢م )٦ما ًخط
 الفشوق بين مخىظؼاث سجب دسحاث افشاد املجمىكت الخجشيبيت فى الخؼبيلين: ًىضح (3حذوٌ سكم)

 (.6الحصيلت اللوىيت )ن=البلذي والخدبعي كلى ملياط. 

ـــاط  املخويراث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الليـ

ـــذي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ البلـ

 والخدبعي

ـــؽ  اللذد مخىظـ

 الشجب

ـــىق  ـ ـ ـ ـ ـ مجمـ

 الشجب

Z  ـــخىي ـ ـ ـ معـ

 الذاللت

ـــشداث  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ املفـ

 اللوىيت

 الؿالبت الغجب

 الغجب اإلاوحبت

وووب  و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و الغجو

ت  اإلادؿاٍو

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

1,342 0,182 

 ٚحر صالت 

ـــب  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جشهيـ

ـــل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجمـ

 والخلبير كنها

 الغجب الؿالبت

 الغجب اإلاوحبت

وووب  و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و الغجو

ت  اإلادؿاٍو

- 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

- 

1 0,317 

 ٚحر صالت

ً الجضو٫ الؿاب٤ ٖضم وحوص ٞغو١ صالت بخهاثُا بحن مخوؾُاث عجب صعحاث  ًخطح م

بُت في الخُب٣ُحن البٗضي والخدبعي ٖلى م٣ُاؽ الحهُلت اللٛوٍت  ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ

ٟوووا٫ طوي ايوو ؤهووو  ًوحوووض  ُغاب ؤلا٩ًواللُوووا ألاوجحووزمُحن. ؤيلووضى ُٖىوووت الضعاؾووت موووً ألَا

ج٣واعب بوحن مخوؾوُاث عجوب صعحواث ال٣ُاؾوحن البٗوضي والخدبعوي ٖلوى اإلا٣ُواؽ لوضي ُٖىووت 

ٟا٫ طوي اي  ُغاب ألاوجحزم. الضعاؾت مً ألَا

مووا جونوول بلُوو  البدوث مووً هدُجووت ًووىو ٖلووى مووا ًلووى: ال جىضـح هخــائج الجــذٌو العــابم 

بُت  جوحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بحن مخوؾُاث عجب صعحاث ؤٞغاص اإلاجموٖت الخجٍغ
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مً ؤَٟا٫ ؤلا٩ًواللُا ألاوجحوزمُحن فوي الخُب٣ُوحن البٗوضي والخدبعوي ٖلوى م٣ُواؽ الحهوُلت 

 اللٛوٍت. 

 ياث :جىص

بي ال٣واثم ٖلوى الىمظحوت، وإلاوا لو  موً صوع بًجوابي  هٓغا للىخاثج العي خ٣٣ها البرهامج الخوضٍع

ٟووا٫ طوى ايووُغاب ؤلا٩ًواللُووا ألاوجحووو زمُحن، وٞٗووا٫ فووي جىمُووت الحهووُلت اللٛوٍوووت مو٘و ألَا

 :ًوص ى الباخث بما ًلي

بهم -1 ٟوا٫ وجووضٍع  الاهخموام بةًجواص مخسههووحن فوي الخٗامول مو٘و هوظه الٟئوت مووً ألَا

ووووؼ  وووتراجُجُاتها اإلاسخلٟووووت وطلوووو٪ مووووً زووووال٫ مغا٦و ٖلووووى اؾووووخسضام الىمظحووووت واؾو

 مخسههت. 

جدىاؾوب مو٘و اخخُاحواث و٢وضعاث هوواالء  ٘ مىواجم جغبوٍوت وحٗلُمُووت وجإهُلُوتويو -2

ٟا٫.   ألَا

بُووت العووي  -3 ووض موً البوورامج الخضٍع الاهخموام بٟئووت ألاوجحووزمُحن موً زووال٫ ج٣ووضًم اإلاٍؼ

وي والاحخماوي لضيهم، ومداولت اؾخسضام حؿهم في جىمُت مهاعاث الخوانل اللٛ

 ج٣ىُاث الحاؾب آلالي في ج٣ضًم مثل هظه البرامج. 

ووووزمُحن  -4 و وووا وألاوجحو و و ووووت ٖمومو و وووواث الخانو و ووو٘و طوى الاخخُاحو و ووووووي بوا٢و و ووووت الو و ووووغ ز٣اٞو وكو

زهونوا، وؤنهوم ٞئواث ٢ابلوت للخٗلوُم والخووضٍعب بول والخمحوز بطا موا جووٞغث لهووم 

 .جدىاؾب و٢ضعاتهم وبم٩اهاتهمالٟغم الخٗلُمُت والتربوٍت والىٟؿُت العي 

ٟوووا٫ ألاوجحووووزمُحن بإخووووضر ألاؾوووالُب فووووي ٦ُُٟووووت  -5 بُووووت ألؾووووغ ألَا ٣ٖوووض صوعاث جضٍع

الخٗامل م٘ ؤبىا هم واؾخسضام الىمظحت في طل٪، لُخم٨ىوا مً مخابٗت ؤَٟالهم 

 والخوانل مٗهم في اإلاجز٫ وبزغاحهم مً الٗؼلت الاحخماُٖت العي ًداَون بها.

ض مً الض -6 عاؾاث والبدور العي حؿهم في الدصخُو الض٤ُ٢ لحاالث بحغاء اإلاٍؼ

بُت والٗالحُت اإلاالثمت لهم.  ألاوجحزم وج٣ضًم الخضماث الخضٍع
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 كائمت املشاحم:

، ألاعصن(: الخوخض، الؿلو٥ والدصخُو والٗالج، 2010ببغاهُم الؼع٣ٍاث.) .1

 ٖمان، صاع واثل لليكغ والخوػَ٘. 

ني.)  .2 (: ؾماث الخوخض، ٖمان، صاع اإلاؿحرة 2014ؤؾامت ٞاعو١، الؿُض الكغُب

 لليكغ والخوػَ٘. 

(: ٖلم هٟـ 2007ؤؾامت مدمض البُاًىت، ٖبض الىانغ صًاب، مإمون مدمض.) .3

 الُٟل ٚحر الٗاصي، ٖمان صاع اإلاؿحرة .

(: الضلُل 2003الؿُض ٖبض الحمُض ؾلُمان، مدمض ٢اؾم ٖبض هللا .) .4

 ع ال٨ٟغ الٗغبي. الدصخُص ي  للخوخضًحن) الُٗاصي(، ال٣اهغة، صا

ت، صاع 1997ؤخمض مدمض ٖبض الخال٤. ) .5 (: ؤؾـ ٖلم الىٟـ، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت الجامُٗت.  اإلاٗٞغ

اى، م٨خبت الؼهغاء. 2006بيهاب الببالوي.) .6  (: ايُغاب الخوانل، الٍغ

(: حٗلم اإلاٟاهُم اللٛوٍت والُٗيُت لضى الُٟل، 2001زىاء ًوؾ٠ يب٘. )  .7

 ال٣اهغة، صاع ال٨ٟغ الٗغبي. 

ٗلم، 1994غ ٖبض الحمُض، ٖالء ٦ٟافي.) حاب .8 اث الخ (: ؾ٩ُولوحُت الخٗلم وهٍٓغ

 ال٣اهغة، صاع ال هًت الٗغبُت. 

الم.)  .9 (: ٖلم الىٟـ التربوي للمٗلمحن واإلاٗلماث، 2004خمضي قا٦غ ، هوٍضاٖ 

 خاثل، صاع ألاهضلـ.

اث الصخهُت، بٛضاص، حامٗت بٛضاص.1983صوان قولتز. ) .10  (: هٍٓغ

خا حوعصن، ؾد .11 غ١ 2007ُواعث بُو٫.)ٍع ٟا٫ الخوخضًون حواهب الىمو َو (: ألَا

ٗذ مدموص بهجاث، ٍ  ٖالم ال٨خب. ، ، ال٣اهغة1الخضَعـ، جغحمت : ٞع

٤ وال٨الم واللٛت لضى 2010ؾلُمان ٖبض الواخض ببغاهُم. ) .12 (: ايُغاباث الُى

 اإلاٗا٢حن ٣ٖلُا والخوخضًحن، ال٣اهغة، الضاع الهىضؾُت.

بي في جىمُت بٌٗ مهاعاث الؿلو٥ (: 2004ؾُض الجاعحي.) .13 ٞاٖلُت بغهامج جضٍع

ٟا٫ الخوخضًحن وزٌٟ ؾلو٦ُاتهم اإلاًُغبت، ماحِؿخحر،  الخ٨ُٟي لضى ألَا

 حامٗت ٖحن قمـ، ٧لُت التربُت.
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 (: الاجها٫ اللٛوي للُٟل الخوخضي، ٖمان صاع ال٨ٟغ.2002ؾهى ههغ ؤمحن.) .14

ا٢ت ال٣ٗلُت، ا2008َاع١ ٖبض الغئٝو ٖامغ.) .15 ل٣اهغة، ماؾؿت َُبت (: ؤلٖا

 لليكغ والخوػَ٘. 

(: م٣ُاؽ الُٟل الخوخضي، ال٣اهغة، م٨خبت 2000ٖاص٫ ٖبض هللا مدمض.) .16

ت.   الاهجلو اإلاهٍغ

 (: ؾلؿلت طوى الاخخُاحاث الخانت. 2002ٖاص٫ ٖبض هللا مدمض.) .17

ٟا٫ الخوخضًون صعاؾاث حصخُهُت 2008ٖاص٫ ٖبضهللا مدمض. ) .18 (: ألَا

 ع الغقاص. وبغامجُت، ال٣اهغة ، صا

ت  –(: مضزل بلى ايُغاب الخوخض2014ٖاص٫ ٖبض هللا مدمض. ) .19 الىٍٓغ

اًت ، ٍ ت اللبىاهُت. 1والدصخُو وؤؾالُب الٖغ  ، ال٣اهغة، الضاع اإلاهٍغ

(: ٢اموؽ التربُت 1992ٖبض الٍٗؼؼ الؿُض الصخو، ٖبض الٟٛاع الضماَى. ) .20

ت. الخانت وجإهُل ٚحر الٗاصًحن، ال٣اهغة، م٨خبت ألاهجلو اإلا  هٍغ

ٟا٫ طوي الاخخُاحاث الخانت 2008ٖبض الٍٗؼؼ الؿُض الصخو. ) .21 (: ألَا

اًتهم، ال٣اهغة، م٨خبت الُبري.  وؤؾالُب ٖع

22. (WWW.gulf kids.com-  ،ؼ ببغاهُم ؾلُم: الخوخض والخوانل  ٖبض الٍٗؼ

ش  .23 ٕ ٖلُ  بخاٍع ال  .22/2/2018جم الَا

ٟا٫ الخوخض 2002)ٖثمان لبِب ٞغاج.  .24 (: بغامج الخضزل الٗالجي والخإهُلي أَل

(، اليكغة الضوعٍت الجداص هُئاث الٟئاث الخانت واإلاٗو٢حن ، الؿىت 4)

 (.71الخاؾٗت ٖكغ، الٗضص)

(: جىمُت اإلاهاعاث اإلاهىُت إلاٗلم الٓل وؤزغها ٖلى 2016ٞاَمت محى ٖبض اإلادؿً.) .25

ٟا٫ الظاجوٍ حن اإلاضمجحن، ص٦خوعاه، حامٗت جدؿحن مهاعاث الخوانل لضى ألَا

 ال٣اهغة، ٧لُت التربُت للُٟولت اإلاب٨غة.

، 4(: اللٛت وايُغاباث الى٤ُ وال٨الم، 1996ٍُٞهل مدمض زحر الؼعاص.) .26

ش لليكغ. اى، صاع اإلاٍغ  الٍغ

ٟها 2009مدمض ؤخمض زُاب.)  .27 ٍغ  –(: ؾ٩ُولوحُت الُٟل الخوخضي "ٗح

ُٟها ، ٖمان، صاع 1ضزل الٗالجي"، ٍالخ -ؤؾبابها  -حصخُهها -ؤٖغايها –جهي

 الث٣اٞت.

http://www.gulf/
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اى، صاع اليكغ 2004مدمض ببغاهُم ٖبض الحمُض.) .28 (: ٖلم الىٟـ التربوي، الٍغ
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